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O Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso e sua trajetória

O termo Conselho se define como órgão colegiado de controle social
responsável por tomadas de decisões, tendo em sua essência o papel precípuo
de interlocução entre seus pares, pela representação de seus segmentos de
constituição. Esta assertiva institui a este órgão uma natureza
predominantemente deliberativa, com exercício contínuo da multiplicidade dos
valores humanos.
O advento da promulgação da carta magna, de 1988, possibilitou aos conselhos
de educação descentralizar suas atividades por meio da participação da
sociedade civil. Esta forma democrática de gestão encerrou um período marcado
por decisões governamentais que refletiam interesses específicos e
ideologicamente partidários.
Os conselhos, neste novo modelo de gestão, consolidam-se em espaços de
conflitos e debates calorosos abstraindo assim, a natureza individual, a
parcialidade e sobretudo o anseio particular dos envolvidos nas tomadas de
decisão. A constituição de um conselho está matizada na representação do
colegiado, na luta de vozes e, principalmente, na conquista da pluralidade
democrática. Nesta arena que se reverberam todos os gritos acuados da história,
com marcas legítimas que urgem pela reparação histórica e social, pairam
majestosamente a democracia e os valores soberanos da justiça social,
prevalecendo nessa instância de pactuação o respeito integral aos direitos
humanos.
Este locus torna possível o avivamento das condições efetivas para o
desenvolvimento de uma multiplicidade de formas de participação democrática
e de esforços necessários à defesa da primazia cidadã, pois nestes conselhos a
questão educacional transcende as fronteiras das unidades de ensino. Por meio
de representações de sindicatos, associações, escolas, pais e estudantes, estas
instituições desenham uma composição política, participativa e democrática, de
contribuição ímpar para o fomento de metodologias que ensejam a solução de
processos fragilizáveis à fruição da política pública de educação neste estado.
A história da educação brasileira demonstra a periodicidade recente de
surgimento dos conselhos de educação. Uma parte significativa dos estaduais
passaram a existir a partir do início da década de 60, e os municipais, no final da
década de 80. Portanto, são instituições que desenvolvem suas práticas e
vivências sociais e educacionais de forma gradativa, com resiliência e acuidade.
O Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso – CEE/MT, criado por meio
da Lei Estadual nº. 1.815, de 07 de fevereiro de 1.963, no contexto histórico,
social, econômico e político de um brasil às vésperas do golpe militar de 1964 e
sob a égide do artigo 10, da primeira LDB brasileira (lei 4.024, de 20 de dezembro
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de 1961), completou 50 anos de existência em 2013, acontecimento singular que
deverá ser comemorado tanto pelos que constituíram parte desta história de
democracia educacional quanto por aqueles que ainda persistem no ideal de
exercício desta atividade para que a educação de qualidade seja ofertada
indiscriminada a todos os segmentos sociais do estado mato-grossense.
O CEE/MT, teve como seu primeiro presidente o conselheiro/padre Raimundo
Conceição Pombo Moreira da Cruz, que presidiu este órgão colegiado no
período compreendido entre fevereiro de 1963 até novembro de 1982, ou seja,
por quase 20 anos. O segundo presidente do CEE/MT, foi o conselheiro Attílio
Ourives, com mandato de novembro de 1982 até novembro de 1989. O
conselheiro Adonias Gomes De Almeida foi o terceiro a presidir o CEE/MT, por
um período compreendido entre novembro de 1989 até julho de 1997. Na
sequência, foi eleita presidente a conselheira Luzia Guimarães, com mandato
de julho de 1997 até janeiro de 1999. A conselheira Marlene Silva de Oliveira
Santos foi a quinta presidente do CEE/MT, presidindo este órgão de janeiro de
1999 até janeiro de 2003. No período compreendido entre janeiro de 2003 até
abril de 2007, esteve como presidente a conselheira Alaídes Alves Mendieta.
O conselheiro Geraldo Grossi Junior foi o sétimo presidente do CEE/MT, no
período de abril de 2007 até abril de 2011. Esteve na presidência, como o oitavo
presidente do CEE/MT, o conselheiro Aguinaldo Garrido, no período de abril
de 2011 até abril de 2015. O conselheiro Carlos Alberto Caetano presidiu o
CEE/MT no período de abril de 2015 até abril de 2017. A conselheira Adriana
Tomasoni, foi eleita à presidência do CEE/MT em abril de 2017, e reeleita até
abril 2021. Atualmente, encontra-se na presidência o conselheiro Gelson
Menegatti Filho, eleito para o mandato do biênio 2021/2023.
A Lei Complementar nº. 49/1998, de 01 de outubro de 1998, representa um
marco na história do CEE/MT, pois foi o seu texto, com base nos princípios da
Constituição Federal de 1988 e da atual LDB 9.394/1996, que garantiu a
participação paritária entre governo e sociedade civil, na composição deste
colegiado, avançando primordialmente na implementação política do exercício
participativo, democrático, representativo e cidadão.
O fluxograma do CEE/MT, demonstra sua integração ao Sistema Estadual de
Ensino de Mato Grosso, como órgão normativo, consultivo, deliberativo, de
controle social e de assessoramento superior da Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT e da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECITECI/MT.
A sua composição é de 24 conselheiros/as, sendo que 12 compõem a Câmara
de Educação Básica – CEB/CEE/MT, e os outros 12 estão na Câmara de
Educação Profissional e de Educação Superior – CEPS/CEE/MT. Estas
representações são resultantes de lutas políticas e de conquistas sociais que
contribuem para que este órgão colegiado avance cada vez mais em seu
10

processo democrático e participativo, em benefício da sociedade e da melhoria
da qualidade da educação mato-grossense e brasileira.
Atualmente, o CEE/MT, exibe um perfil contemporâneo, articulado e tecnológico
que visa, otimizar seus processos voltados a regulação da oferta educacional no
Sistema Estadual de Ensino, por meio da utilização do Sistema Integrado de
Processos Educacionais - SIPE.
A partir da construção do Planejamento Estratégico, elaborado para o período
de 2015 a 2020, além do planejamento das ações a serem desenvolvidas por
conselheiros e técnicos que compõem o CEE-MT, foram estabelecidas a Missão,
os Valores e Visão de Futuro que estão assim definidas:
Missão
Construção e participação efetiva nas políticas públicas educacionais,
mobilizando, normatizando e deliberando, com vistas à melhoria da qualidade
social do sistema educacional.
Valores
Articulação com a Sociedade: a legitimidade das ações democráticas com a
representatividade do governo e da sociedade civil, coadunando com os
interesses e proposições plurais, na garantia da participação por uma educação
cidadã e de qualidade.
Compromisso com a Educação: a responsabilidade com a regulação,
supervisão, normatização e a fiscalização em todos os níveis de ensino.
Compromisso social: educação voltada para o desenvolvimento humano em
igualdade de condições para todos.
Visão
Ser reconhecido como órgão de estado articulador das políticas educacionais
entre os entes federados com ação sistêmica e alcance em todo o território de
Mato Grosso.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 49, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998.

. Consolidada até a LC 346/09
. Publicada no DOE 01/10/98
. Alterada pelas LC 57/99, 77/00, 153/04, 209/05, 323/08, 346/09, 493/13
. Art. 53 regulamentado pela Lei 8.392, DOE de 07/12/05.
. Regulamentada pelo Decreto 1.123/08, publicado no DOE 28/01/08, p.1.
Dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual de
Ensino de Mato Grosso e dá outras providências.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em
vista o que dispõe o artigo 45 da Constituição Estadual, e o Governador do
Estado sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Pela presente Lei Complementar fica criado, no âmbito do Estado de Mato
Grosso, o Sistema Estadual de Ensino, de que trata a Lei Federal nº 9.394/96,
que dispõe sobra as diretrizes e bases da educação nacional.
Parágrafo único. O Sistema Estadual de Ensino será considerado estratégico,
entendido como essencial para oferecimento de Serviço Público; priorizando o
mantido sob a responsabilidade do Estado, não podendo ser terceirizado,
transferido à organização de direito privado ou privatizado.
TÍTULO I
De Educação
Art. 2º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos Sociais nas organizações de sociedade civil e nas
manifestações culturais, políticas e religiosas.
§ 1º Esta Lei Complementar disciplina a educação escolar que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social.
TÍTULO II
Dos Princípios a Fins da Educação
Art. 3º São princípios da educação escolar no Estado de Mato Grosso:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito o liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções político - pedagógicas;
IV - gratuidade plana do ensino, em instituições oficiais;
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V - valorização dos profissionais da educação;
VI - gestão democrática do ensino;
VIl - valorização da experiência extra-escolar;
VIII - vinculação entre a educação, trabalho e práticas de transformação social;
IX - promoção da interação escola, comunidade e movimentos sociais;
X- promoção da justiça social da igualdade e da solidariedade;
XI respeito à liberdade, aos valores e capacidades individuais, apreço à
tolerância, estímulo e propagação dos valores coletivos e comunitários e defesa
dos bens públicos;
XII - expansão das oportunidades educacionais em todos os níveis a
modalidades de ensino, da obrigatoriedade e gratuidade do ensino a da
ampliação do período de permanência do aluno nas instituições oficiais;
XIII - valorização da cultura local;
XIV - nenhuma criança do território mato-grossense, a partir dos 7 (sete) anos
de idade, fora da escola e, facultativamente, a partir dos 6 (seis) anos.
Art. 4º A educação em Mato Grosso, direito de todos, dever do Estado e da
família, promovida com a colaboração da sociedade, inspirada nos princípios de
liberdade e democracia e nos ideais de solidariedade humana, igualdade, bemestar social e no respeito à natureza, tem por fim:
I - o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e convivência social, seu engajamento n movimentos da sociedade e
sua qualificação para o trabalho; e
II - a formação humanística cultural, ética, política técnica, científica, artística e
democrática.
TÍTULO III
Do Direito à Educação e do Dever de Educar
CAPÍTULO I
Da Educação Pública
Art. 5º O dever do Estado de Mato Grosso e seus municípios com a educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
I - universalização da educação básica, em todos níveis e modalidades através
de:
a) atendimento em creches e pré-escolas às criança de zero a seis anos de
idade;
b) oferta de ensino fundamental e médio, gratuito inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria, vedada cobrança, a qualquer título, de taxas
escolares
ou
de
outras
contribuições
do
alunos;
c) cumprimento da obrigatoriedade no ensino fundamental;
II - ensino especializado, gratuito, aos educandos necessidades especiais,
preferencialmente, na rede de ensino;
III - ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
IV - ensino regular para jovens e adultos, garantindo-se, aos que forem
trabalhadoras as condições de acesso e permanência na escola;
V - obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio;
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VI - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade na rede regular de
ensino às crianças de zero a seis anos;
VIl - padrões de qualidade, entendida como capacitação para o trabalho e para
o posicionamento crítico frente à realidade;
VIll - número suficiente de escolas, nas áreas indígena rural e urbana, em
condições de ensino adequadas, com estrutura física laboratórios,
informatização e bibliotecas;
IX - membros do quadro dos Profissionais da Educação Básica em número
suficiente para atender à demanda escolar, possibilitando todos o acesso a
níveis de qualificação profissional;
X - programas de apoio ao educando, como material didático, transporte,
alimentação e assistência à saúde;
XI - ampliação progressiva, no ensino fundamental, d período de permanência
na escola, com a oferta de atividades culturais esportivas e de formação para o
exercício de cidadania, garantindo rede adequada;
XIl - oferta de ensino superior, gratuito, nas diversa regiões do Estado, que
possibilite acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e de criação
artística;
XIII - liberdade de organização estudantil, sindical e associativa.
Art. 6º Para dar cumprimento ao disposto no Artigo anterior, a Secretaria de
Estado de Educação, em cooperação com os municípios, promoverá o
levantamento das crianças em idade escolar e dos jovens e adultos que não
tiveram acesso ao ensino fundamental em idade própria, organizado, em
conseqüência, o plano geral de matrícula, viabilizando a oferta suficiente de
vagas.
Art. 7º A obrigatoriedade e a gratuidade do ensino médio, a que se refere o inciso
V do Artigo 5º da presente lei, ocorrerá, em Mato Grosso, partir de 1º de janeiro
de 1999.
Art. 8º O acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, é direito público
subjetivo, podendo qualquer cidadão, associação comunitária, organização
sindical, partido político, entidade de classe ou outra legalmente constituída e,
ainda, o ministério Público, exigi-lo do Poder Público.
Art. 9º Na universalização, do ensino obrigatório, o Estado o os municípios
garantirão, mediante convênio, em cumprimento ao § 4º do Artigo 211 da
Constituição Federal, dentre outras formas de colaboração, o uso comum e
articulado de seus espaços físicos e dos recursos humanos e materiais,
precedido de autorização dos órgãos normativos e gestores, e dos sistemas
envolvidos.
Parágrafo único. No caso de transferência de unidade a escolar de uma rede de
ensino para outra, os profissionais da educação efetivos e lotados serão
mantidos em exercício na mesma unidade, salvo se ocorrer, a pedido, opção
pela remoção, garantindo-se, em ambos os casos, a percepção integral dos
vencimentos, bem como os demais direitos funcionais previstos em lei.
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CAPÍTULO II
Da Gestão Única de Educação Básica das Redes Estadual e Municipal de
Ensino Público de Mato Grosso
Art. 10 Os municípios que não constituírem seus próprios Sistemas de Ensino
integrar-se-ão ao Sistema Estadual de Ensino.
Parágrafo único. A adoção de gestão única por, pelo menos, 15% (quinze por
cento) dos municípios, implicará na instituição do Sistema Único de Educação
Básica, a ser definido em lei específica.
Art. 11 Fica implantada, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Gestão Única
de Educação Básica das Redes Estadual o Municipal de Ensino Público, com a
finalidade de implementar progressivamente o Sistema Único de. Educação
Básica, conforme Artigo 244, parágrafo único, da Constituição: Estadual,
assegurando:
I
universalização
do
atendimento
da
Educação
Básica;
II - melhoria da qualidade de ensino voltada para a. construção de cidadania;
III - valorização o remuneração condigna para os profissionais da educação;
IV - gestão democrática em todas as instâncias político-administrativas e
pedagógicas.
Art. 12 A Gestão única se dará através de programas conjuntos e permanentes
para:
I - cadastro, microplanejamento, transporte, chamada e matrícula da população
escolar, visando a alcançar a universalização do: atendimento da Educação
Básica;
II - formação continuada dos professores;
III - unificação de piso salarial, carreira, concursos de ingresso, remoção o
progressão para os profissionais da Educação Básica através de Lei
Complementar Estadual;
IV - implantação e aprofundamento da Gestão Democrática em todas as
instâncias pedagógicas, políticas e administrativas;
V - avaliação permanente do rendimento escolar e da, Gestão Democrática.
§ 1º Os programas da gestão única indicados no caput deste Artigo estarão
contidos nos planos municipais de educação de cada município.
§ 2º A adesão do município à Gestão Única de Educação: Básica se fará
mediante a apresentação de Plano Municipal de Educação Qüinqüenal,
contendo os programas conjuntos indicados no caput deste Artigo, ao Conselho
Estadual de Educação.
§ 3º A não implantação dos programas do caput deste Artigo implica a auto exclusão automática do Município na Gestão Única de Educação.
Art. 13 A Comissão Permanente, constituída de forma entre as Redes de Ensino
Estadual a Municipal para elaboração e acompanhamento da implantação do
Plano Municipal de Educação, organizará, com a participação dos
estabelecimentos de ensina e as entidades representativas da população local,
16

o Plano de Trabalho Anual comum à Rede Pública de Educação Básica existente
no município.
Art. 14 O Plano de Trabalho Anual definirá, para cada ano escolar, ações
conjuntas relativas à atualização do cadastro escolar, campanha de matrícula,
atendimento do transporte escolar e calendário escolar comum às duas redes de
ensino públicas.
Art. 15 Os municípios que aderirem à Gestão Única poderão optar pela Lei
Complementar dos Profissionais da Educação Básica do Estado.
Art. 16 A Formação Continuada, a Avaliação do Rendimento Escolar e de
Gestão, elaboradas com a participação do Sindicato dos Trabalhadores da
Educação Pública, serão definidas pela Secretaria de Estado de Educação, em
parceria com as Universidades Federal e Estadual.

CAPÍTULO III
Da Educação nos Estabelecimentos de Ensino
(Nova redação dada pela LC 77/00)
Redação original:
Da Educação nos Estabelecimentos
Privados de Ensino

Art. 17 A Secretaria de Estado de Educação manterá, obrigatoriamente, registro
e acompanhamento de todo estabelecimento privado de ensino de qualquer
nível de educação.
Art. 18 Ao Conselho Estadual de Educação compete, autorizar, reconhecer
cursos e credenciar estabelecimentos de ensino do Sistema Estadual de
Ensino.(Nova redação dada pela LC 77/00).
Redação original
Art. 18 A expedição da autorização para funcionamento e
registro provisório e, bem assim, a de reconhecimento e registro
definitivo serão da competência da Secretaria de Estado de
Educação, obedecendo ao que estabelecem as normas do
Conselho
Estadual
de
Educação.
Parágrafo único. Entre o registro provisório e o definitivo
deverão mediar, no mínimo, dois anos de funcionamento regular
do estabelecimento.

Art. 19 Para obtenção do credenciamento, autorização e reconhecimento, os
estabelecimentos de ensino deverão apresentar as seguintes condições: (Nova
redação dada pela LC 77/00)
I — cumprimento das normas gerais da Educação Nacional e do Sistema
Estadual de Ensino;
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II — avaliação permanente pelo Poder Público, do ponto de vista da qualidade,
de seus métodos, da organização institucional, da proposta pedagógica, do
compromisso com o prescrito 3º e 4º da Lei Complementar n0 49/98, além da
avaliação do corpo docente e técnico - administrativo e dos equipamentos
disponíveis;
III — condições físicas e técnicas de funcionamento;
IV— capacidade de autofinanciamento, quando se trata de estabelecimento de
ensino privado;
V— participação da comunidade escolar na definição das orientações
pedagógicas, de acordo com o previsto no Político Pedagógico;
VI— liberdade de crença e de expressão, vedada forma de discriminação;
VII — liberdade de organização estudantil, sindical e a associativa.
Redação original:
Art. 19 São condições para obtenção do registro e do
reconhecimento:
I - cumprimento dos normas gerais de educação nacional e as
do
sistema
estadual
e
municipal
de
ensino;
II - avaliação permanente pelo Poder Público, do ponto de vista
da qualidade, de seus métodos, da organização institucional, da
proposta pedagógica, do compromisso com o prescrito nos
Artigos 3º e 4º da presente lei, além da avaliação do corpo
docente e técnico - administrativo e dos equipamentos
disponíveis:
III - condições físicas e técnicas de funcionamento;
IV - capacidade de autofinanciamento;
V - participação da comunidade docente na definição das
orientações pedagógicas de acordo com o previsto no
Regimento e Estatuto;
VI - liberdade de crença o de expressão, vedada qualquer forma
de discriminação;
VIl - liberdade de organização estudantil, sindical e associativa.

Parágrafo único. A autorização de instituições de ensino de finalidade não
lucrativa depende do atendimento das condições tidas neste artigo e da
comprovação das seguintes:(Nova redação dada pela LC 77/00)
I — objetivos educacionais:
II — instituição mantenedora sem fins lucrativos e com objetivos que abranjam
os da instituição de ensino;
III— constituição sob forma de associação, sociedade civil ou fundação de direito
privado;
IV— contabilidade unificada da instituição de ensino e sua mantenedora, com
publicação anual do balanço;
V — recursos adequados para sua manutenção;
VI — dirigentes não vitalícios nas instituições mantidas;
VII— aplicação dos excedentes financeiros nos objetivos educacionais;
VIII — em caso de encerramento de suas atividades, de seu patrimônio para
outra instituição de objetivos educacionais e finalidade não lucrativa ou ao Poder
Público.
Redação original:
Parágrafo único. 0 funcionamento de instituições de ensino de
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finalidade não lucrativa depende do atendimento das condições
estabelecidas, neste Artigo e da comprovação das seguintes:
I
objetivos
educacionais;
II - instituição mantenedora sem fins lucrativos e com objetivos
que
abranjam
os
da
instituição
de
ensino;
III - constituição sob forma de associação, sociedade civil ou
fundação
de
direito
privado;
IV - contabilidade unificada da instituição de ensino e sua
mantenedora,
com
publicação
anual
do
balanço;
V - recursos adequados
para sua manutenção;
VI - dirigentes não vitalícios nas instituições mantidas;
VIl - aplicação dos excedentes financeiros nos objetivos
educacionais;
e
VIII - em caso de encerramento de suas atividades, destinação
de seu patrimônio para outra instituição de objetivos
educacionais e finalidade não lucrativas ou ao Poder Público.

Art. 20 O registro e o reconhecimento serão negados, ou cassados, pelo
Conselho Estadual de Educação após processo regular apurado na instância
competente, sempre que: (Nova redação dada pela LC 77/00)
I — o estabelecimento não houver atendido aos mínimos legais estatuídos;
II — faltar idoneidade à entidade mantenedora, ou aos professores.
Redação original:
Art. 20 O registro e o reconhecimento serão negados,
suspensos
ou
cassados,
após
processo
regular:
I - sempre que o estabelecimento não houver atendido os
requisitos
mínimos
estatuídos;
II - sempre que faltar idoneidade à entidade mantenedora, aos
diretores e aos professores.

Parágrafo único. Da decisão de negar, suspender ou cassar o registro e
reconhecimento, caberá recurso ao próprio Conselho Estadual de Educação.
(Nova redação dada pela LC 77/00)
Redação original:
Parágrafo único. Da decisão de negar, suspender ou cassar o
registro e reconhecimento, caberá recurso ao próprio Conselho
Estadual de Educação.

Art. 21 Os estabelecimentos de ensaio estão sujeitos à inspeção fins de
autorização, credenciamento e reconhecimento. (Nova redação dada pela LC
77/00)
Redação original:
Art. 21 Os estabelecimentos particulares de ensino estão
sujeitos à inspeção periódica para o fim de conservação, de
reconhecimento e de registro.

Parágrafo único. O Conselho Estadual de Educação deverá editar as normas
para a observância do disposto neste artigo. (Nova redação dada pela LC
77/00)
Redação original:
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Parágrafo único. O Conselho Estadual de Educação deverá
editar as normas para a observância do disposto neste Artigo.

Art. 22 O encerramento das atividades de um estabelecimento de ensino poderá
ocorrer por ato da autoridade competente, conforme art. 20 desta lei
complementar, ou por decisão da entidade mantenedora. (Nova redação dada
pela LC 77/00)
Redação original:
Art. 22 O encerramento das atividades de um estabelecimento
de ensino poderá ocorrer por ato da autoridade competente,
conforme Artigo 21 desta Lei Complementar, ou por decisão da
entidade mantenedora.

Parágrafo único. Em qualquer dos casos deverão ser resguardados,
rigorosamente, os direitos adquiridos dos alunos, do corpo docente e de todo o
pessoal técnico - administrativo e de serviços que, em hipótese alguma, poderão
ser prejudicados.(Nova redação dada pela LC 77/00)
Redação original:
Parágrafo único. Em qualquer dos casos deverão ser
resguardados, rigorosamente, os direitos adquiridos dos alunos
do corpo docente de o pessoal técnico - administrativo e de
serviços que, em hipótese alguma, poderão ser prejudicados.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I
Da Organização do Sistema Estadual de Ensino
Art. 23 Constituem o Sistema Estadual de Ensino: (Nova redação dada pela
LC 77/00)
I — as instituições de educação, de todos os níveis, criadas e mantidas pelo
Poder Público Estadual;
II — as instituições de Educação Superior mantidas pelo Poder Público
Municipal,
III — as instituições de Ensino Fundamental e Médio, criadas e mantidas pela
iniciativa privada,
IV — a Secretaria de Estado de Educação;
V — o Conselho Estadual de Educação;
VI—o Fórum Estadual de Educação;
VII— as instituições de Educação Básica criadas e mantidas pelo Poder
Público Municipal, dos Municípios que não criaram seu próprio sistema;
VIII— as instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa
particular, nos Municípios que não criaram seu próprio sistema.
Redação original:
Art. 23 Constituem o Sistema Estadual de Ensino:
I - as instituições de educação, de todos os níveis, criadas e
mantidas pelo Poder Público Estadual;
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder
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Público municipal;
III - as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e
mantidas pela iniciativa privada;
IV - a Secretaria de Estado de Educação;
V - o Conselho Estadual de Educação;
VI - o Fórum Estadual de Educação;
VIl - as instituições de Educação Básica criadas e mantidas
pelo Poder Público Municipal, dos municípios que não criarem
seu próprio sistema; e
VIII - as instituições de Educação Básica criadas e mantidas
pela iniciativa privada.

Art. 24 As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas
seguintes categorias administrativas:
I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo Poder Público;
II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas
ou jurídicas de direito privado.
Art. 25 As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes
categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas
de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, que incluam, estatutariamente, na
sua entidade mantenedora, representantes da comunidade e igualmente
explicitem em seus estatutos o caráter comunitário e sem fina lucrativos;
III - confessionais, assim, entendidas, as que são instituídas por grupos de
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendam a orientação
confessional e sem fins lucrativos, assim explicitado em seus estatutos;
IV - filantrópicas, assim entendidas aquelas que, instituídas por grupos de
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, ofereçam gratuitamente
serviços educacionais a pessoas carentes e que em seus estatutos tenha
explicitado o caráter filantrópico e sem fins lucrativos.
Seção I
Das Atribuições do Sistema Estadual de Ensino
Art. 26 Ao Sistema Estadual de Ensino, por intermédio de seus órgãos
normativos e executivos, das instituições públicas, privadas e comunitárias,
compete elaborar, executar, manter e desenvolver as ações político administrativas, as relações pedagógicas, as legislações e as políticas e planos
educacionais em Mato Grosso, integrando e coordenando suas ações com as
dos municípios; garantindo uma educação de qualidade em todos os níveis.
Parágrafo único. Fica assegurada a representação ,estadual de profissionais da
educação, dos estudantes e da comunidade escolar, através da efetiva
participação na elaboração e execução das políticas a que se refere este Artigo.
Art. 27 A administração geral do Sistema Estadual de Ensino será exercida pela
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Secretaria de Estado de Educação, pela Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia, pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Fórum Estadual de
Educação. (Nova redação dada pela LC153/04 - revogada pela LC 300/08)
Redação
original:
Art. 27 A administração geral do Sistema Estadual de Educação
será exercida pela Secretaria de Estado de Educação, pelo
Conselho Estadual de Ensino e pelo Fórum Estadual de
Educação.

Seção II
Das Atribuições dos Estabelecimentos de Ensino
Art. 28 Aos estabelecimentos de ensino, assegurada a efetiva participação de
representações da comunidade escolar e suas entidades representativas,
compete elaborar, executar e desenvolver sua proposta educacional e político pedagógica, bem como seus regulamentos.
Parágrafo único. Entende-se por comunidade escolar o conjunto de:
I - profissionais da Educação Básica e especialistas lotados ou em exercício na
instituição;
II - pais ou responsáveis pelos estudantes; e
III - alunos matriculados e regularmente freqüentes.
Seção III
Das Atribuições dos Profissionais da Educação
Art. 29 Aos profissionais de Educação Básica e especialistas compete participar
dos processos de elaboração, implementação, execução e avaliação das
propostas pedagógicas do estabelecimento de ensino, bem como de órgãos de
gestão democrática, planos de trabalho e regulamentos.
Seção IV
Da Secretaria de Estado de Educação
Art. 30 A Secretaria de Estado de Educação é órgão executivo, com as
atribuições de planejamento, coordenação, execução, administração,
supervisão, fiscalização, avaliação e outras definidas em lei própria. (Nova
redação dada pela LC 77/00)
Redação original:
Art. 30A Secretaria de Estado de Educação é órgão
executivo, com atribuições de planejamento,
coordenação, execução, administração, supervisão,
avaliação e outras definidas em lei própria.
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Parágrafo único. No exercício das atribuições do Poder Público Estadual,
compete zelar pela observância das leis de ensino, pela implementação das
políticas educacionais e pelo cumprimento das decisões do Conselho Estadual
de Educação e do Fórum Estadual de Educação.
Art. 31 Para o fiei cumprimento das suas atribuições, a Secretaria de Estado de
Educação será estruturada na conformidade do disposto nesta Lei ou legislação
federal em vigor.
Seção V
Do Conselho Estadual de Educação
Art. 32 O Conselho Estadual de Educação é órgão colegiado de caráter
normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento superior da Secretaria
de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia com
representação paritária entre Governo do Estado e entidades da sociedade civil
organizada. (Nova redação dada pela LC 209/05)
Redação anterior, dada pela LC 77/00
Art. 32 O Conselho Estadual de Educação é órgão colegiado de
caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento
superior da Secretaria de Estado de Educação, com
representação paritária entre Governo do Estado e entidades da
sociedade civil organizada.
Redação original:
Art. 32 O Conselho Estadual de Educação é órgão colegiado de
caráter normativo, consultivo, deliberativo, fiscalizador, de
assessoramento superior de Secretaria de Estado de
Educação, com representação paritária entra o Governo do
Estado e entidades da sociedade civil organizada.

Art. 33 Cabe ao Conselho Estadual de Educação: (Nova redação dada pela LC
209/05)
I - participar da elaboração das políticas públicas educacionais nos níveis de
Educação Básica e Ensino Superior, conjuntamente com órgãos públicos e
privados que atuam nas etapas e/ou modalidade de ensino ou os que possuam
ações específicas na Educação Infantil, Educação Indígena, Educação Especial,
Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, Educação do Campo e
Educação a Distância;
II - acompanhar e avaliar a execução da Política Educacional do Estado;
III - credenciar estabelecimentos de ensino, autorizar e reconhecer cursos;
IV - avaliar e fiscalizar a execução das políticas públicas nas áreas mencionadas
no inciso I;
V - normatizar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação
educacional no âmbito do Estado;
VI - emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza educacional que lhe
forem submetidos pelos Poderes Executivos e Legislativo e outras instituições;
VII - emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus
conselheiros ou quando solicitado pela Secretaria de Estado de Educação e pela
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
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VIII - exercer as demais atribuições que a legislação federal confere aos
Conselhos Estaduais de Educação e bem assim, no que couber, no âmbito
estadual, as que são consignadas no Conselho Nacional de Educação, em
relação ao Sistema Federal de Ensino;
IX - elaborar e alterar o seu Regimento a ser aprovado pelo Governador do
Estado.
Redação anterior, dada pela LC 77/00
Art. 33 Cabe ao Conselho Estadual de Educação:
I - participar da elaboração da Política Educacional do Estado;
II - acompanhar e avaliar a execução da Política Educacional do
Estado;
III - participar da elaboração das políticas públicas nas áreas de
Educação Básica e Ensino Superior, conjuntamente com órgãos
públicos e particulares que atuam nessas áreas ou que
possuam ações especificas nas áreas de Educação Infantil,
Educação Indígena, Educação Especial, Educação de Jovens e
Adultos,
Formação
Profissional
e
Tecnológica;
IV - autorizar e reconhecer cursos e credenciar
estabelecimentos de ensino, conforme as competências do art.
18
desta
lei
complementar;
V - normalizar e emitir parecer sobre questões relativas à
aplicação da legislação educacional no âmbito do Estado;
VI - emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo
Secretário
de
Estado
de
Educação;
VII - fixar normas para fiscalização dos estabelecimentos de
ensino público e privado, dispondo, inclusive, sobre casos de
cassação de autorização ou reconhecimento;
VIII - exercer as demais atribuições que a legislação federal
confere ao Conselho Estadual de Educação e bem assim, no
que couber, no âmbito estadual, as que são consignadas no
Conselho Nacional de Educação, em relação ao Sistema
Federal
de
Ensino;
IX - elaborar e alterar o seu regimento a ser aprovado pelo
Governador do Estado.
Redação original:
Art. 33 Cabe ao Conselho Estadual de Educação:
I - participar da elaboração da Política Educacional do Estado;
II - acompanhar e avaliar a execução da Política Educacional do
Estado;
III - participar de elaboração das políticas públicas nas áreas .de
Educação Básica e ensino superior, conjuntamente com órgãos
públicos e particulares que atuam nessas áreas ou que
possuem ações específicas nas áreas de educação infantil,
educação indígena, educação especial, ensino supletivo,
formação profissional e tecnológica;
IV - avaliar o fiscalizar a execução das políticas públicas nas
áreas
mencionadas
no
inciso
anterior;
V - normatizar o emitir parecer sobre questões relativas à
aplicação da legislação educacional no âmbito do Estado;
VI - fiscalizar o cumprimento da legislação educacional no
Estado;
VIl - emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza
educacional que lhe forem submetidas pelas Poderes Executivo
e
Legislativo
e
outras
instituições;
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VIll - emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo
Secretário
de
Estiado
de
Educação;
IX - exercer as demais atribuições que a Legislação Federal
confere aos Conselhos Estaduais de Educação e bem assim,
no que couber, no âmbito estadual, as que são consignadas no
Conselho Nacional de Educação, em relação ao Sistema
Federal de Ensino;
X - elaborar e alterar o seu Regimento a ser aprovado pelo
Governador do Estado.

Art. 34 O Conselho Estadual será composto por 24 (vinte e quatro) Conselheiros
e seus respectivos suplentes, indicados por entidades públicas e privadas e
nomeados pelo Governador do Estado.( Nova redação dada pela LC 323/08)
Redação
anterior,
dada
pela
LC
209/05
Art. 34 O Conselho Estadual será composto por 22 (vinte e dois)
Conselhos e seus respectivos suplentes, indicados por
entidades públicas e privadas e nomeados pelo Governador do
Estado.
Redação Original:
Art. 34 O Conselho Estadual será composta por 22 (vinte e dois)
Conselheiros e seus respectivos suplentes, indicados pelo
Governador do Estado e por entidades públicas e privadas.

Art. 35 O Conselho Estadual de Educação será constituído por Plenário, pela
Câmara de Educação Básica – CEB e pela Câmara de Educação Profissional e
de Educação Superior – CEPS, e ainda por comissões específicas a serem
definidos em seu regimento. (Nova redação dada pela LC 209/05)
§ 1º O Conselho Estadual de Educação e suas Câmaras reunir-se-ão em sessão
ordinária, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo
seu Presidente.
§ 2º O Conselho Estadual de Educação terá um Presidente e um VicePresidente, eleitos por seus pares em chapa única, para mandato de 02 (dois)
anos, permitida uma recondução imediata. (Nova redação dada pela LC
493/13)
Redação original:
§ 2º O Conselho Estadual de Educação será presidido por um
dos seus membros, eleito por seus pares, para mandato de 2
(dois) anos, permitida uma recondução imediata.

§ 3º Os Conselheiros exercem função de interesse público relevante, com
procedência sobre quaisquer outros cargos públicos e privados de que sejam
titulares e, quando convocados, farão jus a jeton de presença, bem como a
transporte e diárias aos não residentes na Capital, fixado em lei.
Redação Original:
Art. 35 O Conselho Estadual será constituído pela Câmara de
Educação Básica, pela Câmara de Educação Superior e ainda
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por Comissões específicas a serem definidas em seu
regimento.
§ 1º O Conselho Estadual de Educação e suas Câmaras reunirse-ão
em
sessão
ordinária,
quinzenalmente;
e,
extraordinariamente. sempre que convocado pelo seu
Presidente.
§ 2º O Conselho Estadual de Educação será presidido por um
dos seus membros, eleito por seus pares, para mandato de 2
(dois) anos, permitida uma recondução imediata.
§ 3º O Secretário de Estado de Educação presidirá as sessões
a que comparecer.
§ 4º Os Conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com procedência sobra quaisquer ou cargos públicos
de que sejam titulares e, quando convocados. farão jus a jetton
de presença, bem como a transporte e diárias aos não
residentes na Capital fixados em lei.

Art. 36 A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Profissional e
de Educação Superior serão constituídas, cada uma, por 12 (doze)Conselheiros
e respectivos suplentes, presididas por um de seus pares, eleito para mandato
de 02 (dois) anos, permitida uma recondução imediata. ( Nova redação dada
pela LC 323/08)
Redação
anterior,
dada
pela
LC
209/05
Art. 36 A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação
Profissional e de Educação Superior serão constituídas, cada
uma, por 11 (onze) Conselheiros e respectivos suplentes,
presididas por um de seus pares, eleito para mandato de 2
(dois)
anos,
permitida
uma
recondução
imediata.
Redação
Original:
Art. 36 A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação
Superior serão constituídas, cada uma, por 11 (onze)
Conselheiros e respectivos suplentes, presididas por um de
seus pares, eleito para mandato de 2 (dois) anos, permitida a
sua recondução imediata.

§1º A Câmara de Educação Básica será composta necessariamente pela
representação dos seguintes segmentos sociais:
I - 10 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública
Básica;
II - 01 (um) representante do Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino Privado
do Estado de Mato Grosso – SINEPE-MT, da educação básica. (Nova redação
dada pela LC 346/09).
Redação anterior, dada pela LC 209/05
II - 01 (um) representante de Dirigentes de Estabelecimentos de
Ensino Privado;

III - 01 (um) representante dos Secretários Municipais de Educação;
IV - 01 (um) representante da Educação Escolar Indígena;
V - 01 (um) representante do Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
VI - 01 (um) representante de Entidades de Pais de alunos da Educação Básica;
VII - 01 (um) representante de Entidades dos Alunos da Educação Básica;
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VIII - 01 (um) representante das Centrais Sindicais dos Trabalhadores;
IX - 01 (um) representante da Educação Especial;
X - 02 (dois) representante da Secretaria de Estado de Educação.
XI - 01 (um) representante do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial do Estado de Mato Grosso – CEPIR-MT. (Acrescentado pela LC 323/08)
Redação
anterior,
dada
pela
LC
209/05
§1º A Câmara de Educação Básica será composta
necessariamente pela representação dos seguintes segmentos
sociais:
I - 10 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da
Educação Pública Básica;
II - 01 (um) representante de Dirigentes de Estabelecimentos de
Ensino Privado;
III - 01 (um) representante dos Secretários Municipais de
Educação;
IV - 01 (um) representante da Educação Escolar Indígena;
V - 01 (um) representante do Conselho Estadual da Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
VI - 01 (um) representante de Entidades de Pais de alunos da
Educação Básica;
VII - 01 (um) representante de Entidades dos Alunos da
Educação Básica;
VIII - 01 (um) representante das Centrais Sindicais dos
Trabalhadores;
IX - 01 (um) representante da Educação Especial;
IX - 02 (dois) representante da Secretaria de Estado de
Educação.
Redação Original:
§ 1º A Câmara de Educarão Básica será composta
necessariamente pela representação dos seguintes segmentos
sociais:
a) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da
Educação Pública Básica;
b) 1 (um) representante de dirigentes de estabelecimento de
ensino privado;
c) 1 (um) representante aos Secretários Municipais de
Educação;
d) 1 (um) representante da Educação Indígena;
e) 1 (um) representante do Conselho da Criança e do
Adolescente;
f) 1 (um) representante de pais de alunos da Educação Básica.
g) 1 (um) representante de alunos da Educação Básica;
h) 1 (um) representante das Federações Empresariais;
i) 1 (um) representante das Centrais Sindicais dos
Trabalhadores;]
j)
1
(um)
representante
da
Educação
Especial;
l) 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Educação.

§2º A Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior será composta
necessariamente pela representação dos seguintes segmentos sociais:
I - 01 (um) representante das Instituições de Ensino Superior Públicas;
II - 01 (um) representante do Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino Privados
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do Estado de Mato Grosso – SINEPE-MT, do ensino superior; (Nova redação
dada pela LC 346/09)
Redação
anterior,
dada
pela
LC
209/05
II - 01 (um) representante das Instituições de Ensino Superior
Privadas;

III - 01 (um) representante de Sindicatos dos Trabalhadores da Educação
Profissional;
IV - 01 (um) representante de Entidades de Alunos de Ensino Superior;
V - 01 (um) representante de Instituições de Ensino Público de Educação
Profissional;
VI - 01 (um) representante das Federações Empresariais;
VII - 01 (um) representante dos Conselhos de Classe;
VIII - 01 (um) representante do Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino
Privados do Estado de Mato Grosso – SINEPE-MT, do ensino técnico
profissional. (Nova redação dada pela LC346/09)
Redação
anterior,
dada
pela
LC
209/05
VIII - 01 (um) representante de Dirigentes de Estabelecimento
de Ensino Privado de Educação Profissional;

IX - 01 (um) representante do Conselho Estadual do Trabalho;
X - 02 (dois) representantes da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
XI - 01 (um) representante do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial do Estado de Mato Grosso – CEPIR-MT. (Acrescentado pela LC 323/08)
Redação anterior, dada pela LC 209/05
§2º A Câmara de Educação Profissional e de Educação
Superior será composta necessariamente pela representação
dos
seguintes
segmentos
sociais:
I - 01 (um) representante das Instituições de Ensino Superior
Públicas;
II - 01 (um) representante das Instituições de Ensino Superior
Privadas;
III - 01 (um) representante de Sindicatos dos Trabalhadores da
Educação Profissional;
IV - 01 (um) representante de Entidades de Alunos de Ensino
Superior;
V - 01 (um) representante de Instituições de Ensino Público de
Educação Profissional;
VI - 01 (um) representante das Federações Empresariais;
VII - 01 (um) representante dos Conselhos de Classe;
VIII - 01 (um) representante de Dirigentes de Estabelecimento
de
Ensino
Privado
de
Educação
Profissional;
IX - 01 (um) representante do Conselho Estadual do Trabalho;
X - 02 (dois) representantes da Secretaria de Estado de Ciência
e Tecnologia.
Redação Original:
§ 2º A Câmara de Ensino Superior será composta
necessariamente pela representação dos seguintes segmentos
sociais:
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a) 1 (um) representante das universidades públicas;
b) 1 (um) representante das universidades privadas;
c) 1 (um) representante das instituição públicas isoladas de
ensino;
d) 1 (um) representante das instituições superiores privadas de
ensino;
e) 1 (um) representante de sindicato de trabalhadores de
Educação Superior;
f) 1 (um) representante de alunos universitário;
g) 1 (um) representante dos segmentos representativos da
comunidade científica e cultural;
h) 1 (um) representante das federações empresariais;
i) 1 (um) representante das centrais sindicais dos trabalhadores;
j) 1 (um) representante dos Conselhos de Classe;
I) 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Educação.

Art. 37 A escolha dos Conselheiros e Suplentes que integrarão cada uma das
Câmaras será coordenada pelo Conselho Estadual de Educação. (Nova
redação dada pela LC 209/05)
§1º O Conselho Estadual de Educação divulgará a relação das entidades que
serão consultadas para cada uma das Câmaras, bem como regulamentará o
processo de escolha.
§2º As entidades consultadas, no âmbito de atuação das respectivas Câmaras,
elaborarão a lista tríplice a ser encaminhada ao Conselho Estadual de Educação,
juntamente com curriculum vitae dos indicados.
§3º As indicações deverão incidir sobre brasileiros natos ou naturalizados,
podendo recair em nomes que não sejam de associados ou de titulares das
entidades consultadas.
Redação Original:
Art. 37 A escolha dos Conselhos e Suplentes que integrarão
cada uma das Câmaras será coordenada pela Secretária de
Estado
de
Educação.
§ 1º A Secretaria de Estado de Educação divulgará a relação
das entidades que serão consultadas para cada uma das
Câmaras, bem como regulamentará o processo de escolha.
§ 2º As entidades consultadas, no âmbito de atuação das
respectivas Câmaras, elaborarão a lista tríplice a ser
encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, juntamente
com curriculum vitae dos indicados.
§ 3º As indicações deverão incidir sobre brasileiros natos ou
naturalizados, podendo recair em nomes que não sejam de
associados ou de titulares das entidades consultadas.

Art. 38 O Conselho Estadual de Educação organizará lista única para cada uma
das Câmaras, contendo a totalidade dos nomes indicados na forma do artigo
anterior(Nova redação dada pela LC 209/05)
§1º as listas de que trata o caput deste artigo serão apresentadas às entidades
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previamente consultadas, no âmbito das respectivas Câmaras, que votarão em
apenas um nome de cada segmento da Câmara.
§2º serão nomeados pelo Governador os representantes dos segmentos que
obtiverem o maior número de indicações pelas entidades consultadas, até o
limite das vagas.
Redação Original:
Art. 38 A Secretaria de Estado de Educação organizará lista
única para cada uma das Câmaras, contendo a totalidade dos
nomes indicados forma do Artigo anterior.
§ 1º As listas de que trata o Caput deste Artigo serão
apresentadas às entidades previamente consultadas, no âmbito
das respectivas Câmaras, que votarão em apenas um nome de
cada
segmento
da
Câmara.
§ 2º Serão nomeados pelo Governador os representantes dos
segmentos que obtiverem o maior número de indicações pelas
entidades consultadas, até o limite das vagas.

Art. 39 O Conselho Estadual de Educação consolidará o resultado do processo
de escolha, encaminhando a relação dos Conselheiros e respectivos suplentes,
para cada uma das Câmaras ao Governador do Estado, que os nomeará. (Nova
redação dada pela LC 209/05)
Parágrafo único. Os Conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma
recondução imediata.
Redação original:
Art. 39 A Secretaria de Estado de Educação consolidará o
resultado de processo de escolha, encaminhando a relação dos
Conselheiros e respectivos suplentes para cada uma das
Câmaras ao Governador do Estado, que os nomeará.
§ 1º Os Conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida
uma recondução imediata.
§ 2º Na primeira composição do Conselho, cada Câmara terá
06 (seis) integrantes com mandato de 04 (quatro) anos, e 04
(quatro) integrantes com mandato de 02 (dois) anos.
§ 3º Na primeira composição, o mandato da metade dos
suplentes será de 02 (dois) anos.
§ 4º Na primeira composição, o Conselho será integrado pelas
membros referidas no Artigo 35, bem como por aqueles que se
encontram na situação prevista no Artigo 47, ambos desta Lei
Complementar.
§ 5º Cumpridos os mandatos dos Conselheiros, na situação
prevista pelo Artigo 47, serão extintos as suas respectivas
vagas.

Art. 40 Nos termos desta lei complementar, na composição do Colegiado, em
2005, terão mandato como titulares, nas respectivas Câmaras, os
representantes dos seguintes segmentos: ((Nova redação dada pela LC
209/05)
I – Na Câmaras de Educação Básica, com mandato de 04 (quatro) anos:
a) um (01) representante de Entidades de Pais de Alunos da Educação Básica;
b) um (01) representante de Entidades de Alunos da Educação Básica;
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c) um (01) representante das Centrais Sindicais dos Trabalhadores;
d) um (01) representante da Secretaria de Estado de Educação.
II – Na Câmara de Educação Básica, com mandato de 02 (dois) anos:
a) um (01) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica
Pública;
b) um (01) representante dos Dirigentes de Estabelecimentos de Ensino Privado;
c) um (01) representante dos Secretários Municipais de Educação;
d)
um
(01)
representante
da
Educação
Escolar
Indígena;
e) um (01) representante do Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
f) um (01) representante da Educação Especial;
g) um (01) representante da Secretaria de Estado de Educação.
III – Na Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior, com mandato
de 04 (quatro) anos:
a) um (01) representante de Dirigentes de Estabelecimentos de Ensino Privado
de Educação Profissional;
b) um (01) representante de Entidades de Alunos de Ensino Superior;
c) um (01) representante das Federações Empresariais;
d) um (01) representante dos Conselhos de Classe;
e) um (01) representante do Conselho Estadual do Trabalho;
f) um (01) representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
IV – Na Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior, com
mandato de 02 (dois) anos:
a) um (01) representante das Instituições de Ensino Superior Privadas;
b) um (01) representante das Instituições de Ensino Superior Públicas;
c) um (01) representante dos Sindicatos dos Trabalhadores do Ensino Superior;
d) um (01) representante de Instituições de Ensino Público de Educação
Profissional;
e) um (01) representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
§1º Os atuais representantes titulares, dos segmentos relacionados no inciso II,
alínea "a", "b", "c" , "d" , "e" "f" e "g", bem como no inciso IV, alínea "c", exercerão
os respectivos mandatos, respeitando o prazo vincendo em 2007, conforme
Decreto Governamental de nomeação.
§2º Os atuais representantes suplentes dos segmentos relacionados no inciso I,
alíneas "b", "c", "d", e "e", no inciso II, alíneas "f" e "g", bem como no inciso III,
alíneas "b" e "c", no inciso IV, alínea "c", exercerão os respectivos mandatos
como suplentes, respeitado o prazo vincendo em 2007, conforme Decreto
Governamental de nomeação.
§3º Consideram-se mandatos em extinção, os mandatos dos representantes
titulares e ou suplentes dos segmentos: Universidades Públicas, Universidades
Instituições Públicas Isoladas de Ensino, Instituições Superiores Privadas de
Ensino, entidades da Comunidade Cientifica e Cultural e da Secretaria de Estado
de Educação, todos da então Câmara de Ensino Superior, conforme a Lei
31

Complementar nº 49/98, permanecendo vigentes até expirar o prazo previsto nos
respectivos atos de nomeação e ou posse.
§4º Exercerão mandato, a partir de 2005, como suplentes de conselheiro, por 04
(quatro) anos, os representantes relacionados no inciso I, alínea "a", no inciso II,
alínea "a", "b", "c", "d" e "e", bem como no inciso III, alíneas "a", "d", "e" e "f".
§5º Excepcionalmente, para coincidir tempo de mandato do titular e assegurar a
renovação parcial periódica, terão mandato de 02 (dois) anos, a partir de 2005,
os suplentes de Conselheiro representantes dos segmentos relacionados no
inciso IV, alíneas IV, "a", "b", "d" e "e".
Redação original:
Art. 40 Os membros do Conselho Estadual de Educação
perderão seus mandados:
I - pela renúncia; e
II - em caso de ausência injustificada a mais de 03 (três)
reuniões ordinárias.
§ 1º A destituição do membro do Conselho Estadual de
Educação
obedecerá
às
normas
regimentais.
§ 2º Em caso de vacância, assume o respectivo Suplente.

Art. 41 Os membros do Conselho Estadual de Educação perderão seus
mandados: (Nova redação dada pela LC 209/05)
I - por renúncia; e
II - em caso de ausência injustificada a mais de 03 (três) reuniões ordinárias.
§ 1º A destituição de membro do Colegiado obedecerá às normas regimentais.
§2º Em caso de vacância, assume como titular o respectivo suplente, e na
substituição deste, será indicado, para nomeação, como suplente, o terceiro
nome constante da lista tríplice do processo de escolha.
§3º As substituição de titulares e suplentes dar-se-ão exclusivamente para
complementação de mandato.
Redação original:
Art. 41 As Câmaras emitirão pareceres e decidirão sobre
assuntos a ela pertinentes, submetendo-os à decisão do
Plenário quando for o caso.

Art. 42 As Câmaras emitirão pareceres e decidirão sobre assuntos a ela
pertinentes, submetendo-os à decisão do Plenário, quando for o caso. (Nova
redação dada pela LC 209/05)
Redação
anterior,
dada
pela
LC
77/00
Art. 42 São atribuições da Câmara de Educação Básica, dentre
outras:
I - analisar e propor medidas para as questões de Educação
Básica;
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II - analisar e emitir parecer sobre os resultados da Política de
Educação Básica no Estado, em todos os níveis e modalidades
de ensino;
III - fixar normas para autorização e reconhecimento de grau e
nível de ensino, curso ou habilitação profissional nos
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada;
IV - fixar critérios para aprovação dos regimentos escolares e
suas respectivas alterações;
V - fixar normas para autorização e reconhecimento das
modalidades de Educação Indígena, de Educação de Jovens e
Adultos, de Educação à Distância, de Educação Especial e de
Educação Profissional, nos estabelecimentos de ensino público
e privado.
VI - autorizar e reconhecer cursos de instituições de ensino
pertencentes
ao
Sistema
Estadual
de
Ensino;
VII - credenciar estabelecimentos de ensino para ofertar a
Educação à Distância em nível de Educação Básica e Educação
Profissional.
Redação original:
Art. 42 São atribuições da Câmara de Educação Básica, dentre
outras:
I - analisar e propor medidas para as questões de Educação
Básica;
II - analisar e emitir parecer sobre os resultados da Política de
Educação Básica no Estado, em todos os níveis e modalidade
de ensino;
III - fixar normas para autorização e reconhecimento de grau e
nível de ensino, curso ou habilitação profissional nos
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada;
IV - fixar critérios para aprovação dos regimentos escolares e
suas
respectivas
alterações;
V - fixar normas para autorização e reconhecimento das
modalidades de educação indígena, supletiva, à distância,
especial, de formação profissional e tecnológica, nos
estabelecimentos de ensino público e privado;
VI - fixar normas para fiscalização dos estabelecimentos de
ensino público e privado, dispondo, inclusive,- sobre casos de
cassação de autorização ou reconhecimento.

Art. 43 São atribuições da Câmara de Educação Básica, dentre outras:(Nova
redação dada pela LC 209/05)
I - analisar e propor medida para as questões de Educação Básica;
II - analisar e emitir parecer sobre os resultados da Política de Educação Básica
no Estado, em todos as etapas e modalidades de ensino;
III - fixar normas para credenciamento de estabelecimento de ensino das redes
públicas e privadas, bem como para autorização e reconhecimento de cursos;
IV - fixar critérios para aprovação dos regimentos escolares e suas respectivas
alterações;
V - regulamentar normas para a oferta da Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Normal de Nível Médio, Educação Escolar
Indígena, Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância, Educação
Especial, Educação do Campo e outras;
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VI - fixar normas para fiscalização dos estabelecimentos de ensino público e
privado, dispondo, inclusive, sobre casos de cassação de autorização ou
reconhecimento de cursos.
Redação
anterior,
dada
pela
LC
77/00
Art. 43 São atribuições da Câmara de Educação Superior,
dentre outras:
I - autorizar e reconhecer cursos, inclusive de Educação à
Distância, de Instituições de Ensino Superior do Sistema
Estadual de Ensino, respeitada a legislação em vigor,
II - credenciar os estabelecimentos de ensino para ofertar a
Educação à Distância no Sistema Estadual de Ensino, bem
como
fixar
normas
para
o
seu
funcionamento;
III - analisar e emitir parecer sobre os processos de avaliação
da Educação Superior;
IV - deliberar sobre estatutos e regimentos gerais das
Instituições de Ensino Superior, universitárias ou não, mantidas
pelo Poder Público Municipal ou Estadual, na forma da lei;
V - analisar questões relativas à aplicação da legislação
referente à Educação Superior
Redação original:
Art. 43 São atribuições da Câmara de Educação Superior,
dentre outras:
I - autorizar o funcionamento dos cursos superiores dos
sistemas estadual e municipal, respeitada a legislação em vigor,
bem como fixar normas para seu funcionamento;
II - analisar e emitir parecer sobre os processo de avaliação da
Educação Superior;
III - deliberar sobre estatutos e regimentos gerais das
Instituições de Ensino Superior, universitárias ou não, mantidas
pelo Poder Público municipal ou estadual, na forma da lei;
IV - analisar questões relativas à aplicação de legislação
referente à Educação Superior.

Art. 44 São atribuições da Câmara de Educação Profissional e de Educação
Superior, dentre outras: (Nova redação dada pela LC 209/05).
I - fixar normas para credenciamento de Instituições de Educação Profissional
Pública e Privadas no nível de Educação Básica, de Educação Tecnológica e de
Instituições de Ensino Superior Públicas, bem como para autorização e
reconhecimento de cursos afetos à área de competência;
II - credenciar universidades públicas estaduais e/ou municipais e reconhecer
seus cursos;
III - credenciar Instituições de Ensino Superior Públicas Estaduais e Municipais,
bem como autorizar e reconhecer seus cursos;
IV - credenciar Estabelecimentos de Ensino de Educação Profissional e
Tecnológica, por área profissional, e autorizar seus cursos;
V - deliberar sobre estatutos e regimentos gerais das Instituições de Ensino
Superior, universitárias ou não, mantidas pelo Poder Público Municipal ou
Estadual, na forma da lei;
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VI - analisar e emitir parecer sobre os processos de avaliação da legislação
referente à Educação Profissional e Tecnológica e de Educação Superior;
VII - pronunciar-se sobre questões relativas à aplicação da legislação referente
à Educação Profissional e Tecnológica e de Educação Superior;
VIII - regulamentar normas para certificação de competências e de qualificação
profissional, bem como definir critérios para o credenciamento de instituições.
Redação original:
Art. 44 Os atos emanados do Conselho Estadual de Educação
adquirem eficácia após a atua homologação pelo Secretário de
Estado de Educação.

Art. 45 Os atos decorrentes de deliberação normativa emanados pelo Conselho
Estadual de Educação adquirem eficácia após homologação pelo titular
respectivo da Secretaria de Estado de Educação e/ou da Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia.(Nova redação dada pela LC 209/05).
Redação original:
Art. 45 O Conselho Estadual de Educação terá dotação
orçamentária própria, consignada no orçamento da Secretaria
de Estado de Educação.

Art. 46 O Conselho Estadual de Educação terá dotação orçamentária própria,
consignada no orçamento da Secretaria de Estado de Educação e da Secretaria
de Estado de Ciência e Tecnologia. (Nova redação dada pela LC 209/05)
Redação original:
Art. 46 Ficam revogadas as atribuições e competências do
Conselho Estadual de Educação criadas pela Lei Estadual nº
1.815, de 07/02/63, e alteradas pelas Leis nº s 1.922, de
05/11/63, e 3.407, de 22/10/73.

Art. 47 Fica revogado o art. 42, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 153/04.
(Nova redação dada pela LC 209/05)
Redação original:
Art. 47 Consideram-se cumpridos, na data de promulgação
desta Lei Complementar, os atuais mandatos que nesta data
tenham tido duração igual ou superior à fixada no § 1º, do Artigo
39 desta Lei.

Seção VI
Do Fórum Estadual de Educação
Art. 48 O Fórum Estadual de Educação, previsto no inciso VI, art. 23, da presente
lei complementar, será promovido e convocado, em sua primeira reunião, pela
Secretaria de Estado de Educação, pelo Conselho Estadual de Educação, pela
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, pelo Sindicato dos
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Trabalhadores da Educação Pública, pela Associação Mato-grossense dos
Estudantes e pela União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME-MT
.(Nova redação dada pela LC 77/00)
Redação original:
Art. 48 O Fórum Estadual de Educação, previsto no inciso VI,
Artigo 23 da presente lei, será promovido e convocado, em sua
primeira reunião, pela Secretaria de Estado de Educação,
Conselho Estadual de Educação e pela comissão de Educação
da Assembléia Legislativa, pelo Sindicato dos Trabalhadores na
Educação Pública, pela Associação Mato-grossense, dos
Estudantes.

§ 1º O Fórum Estadual de Educação terá sua organização o . normas de
funcionamento definidas em regimento aprovado em seu próprio âmbito.
§ 2º As entidades promotoras do Fórum Estadual de Educação, a que se refere
o caput deste artigo, após a primeira reunião, apresentarão proposta de
Regimento Interno a ser debatido e aprovado no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 49 O Fórum Estadual de Educação será integrado por representantes
indicados pelos diversos segmentos educacionais de sociedade matogrossense, através de suas respectivas entidades estaduais.
Art. 50 É objetivo do Fórum Estadual de Educação:
I - promover, trienalmente, Conferência Estadual de. Educação; e
II - propor as diretrizes o prioridades para a formulação da Política Pública
Estadual de Educação, na perspectiva da valorização do ensino público.
§ 1º A elaboração do Plano Estadual de Educação será sempre precedida de
reunião do Fórum, que poderá, ainda, se reunir extraordinariamente, sempre que
motivo relevante ligado à educação estadual exigir, ou por solicitação de duas
ou mais das entidades promotoras.
§ 2º Cada município constituirá, em seu âmbito, Fórum Municipal de Educação,
nos moldes do Fórum Estadual.
§ 3º O Fórum Estadual de Educação se reunirá pelo menos uma vez por ano,
para avaliar a situação da educação em Mato Grosso.
CAPÍTULO II
Da Gestão Democrática do Ensino
Art. 51 A Gestão Democrática do Ensino, entendida como ação coletiva,
princípio e prática político - filosófica, alcançará todas as entidades e organismos
integrantes do Sistema Estadual de Educação e da Gestão Única de Educação
Básica, abrangendo:
I - Conselho Estadual de Educação;
II - Fórum Estadual de Educação; e
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III - Conselhos Deliberativos das Comunidades Escolares, com participação da
comunidade escolar, na forma da lei.
Parágrafo único. A Gestão Democrática norteará todas as ações de
planejamento, elaboração, organização, execução e avaliação das políticas
educacionais, englobando:
I - Conferência Estadual de Educação;
II - Plano Estadual de Educação;
III - indicação dos diretores de escola, com participação efetiva da comunidade
escolar, adotando o sistema eletivo mediante voto direto e secreto, e na forma
de lei específica;
IV - elaboração de regimentos escolares;
V - transparência nos mecanismos pedagógicos, administrativos e financeiros;
VI - avaliação da aprendizagem dos educandos, do desempenho dos
profissionais da educação e de instituição, na forma do Projeto Político Pedagógico da escola;
VIl - respeito à autonomia de organização dos segmentos comunidade escolar.
Art. 52 Constitui instrumento privilegiado de Gestão Democrática da Educação
o Fórum Estadual de Educação.
Art. 53 Fica assegurada, às unidades de ensino, autonomia político - pedagógico
e administrativa.
§ 1º A autonomia da escola pública se efetivará através de organização o
funcionamento dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar, do rigor na
aplicação dos critérios democráticos para a escolha do Diretor de escola e da
transferência automática a sistemática de recursos às unidades escolares, na
forma da lei.
§ 2º Os regimentos de cada estabelecimento de ensino devem regular sua
organização administrativa, pedagógica o disciplinar.
§ 3º Objetivando aperfeiçoar as condições de ensino, os estabelecimentos
poderão estabelecer formas de colaboração mútua em todas as: áreas em que
as partes convierem.
§ 4º Os estabelecimentos de ensino elaborarão seu Projeto Político - Pedagógico
contendo os princípios gerais de seu regimento escolar, o currículo escolar, os
princípios administrativos da instituição e demais ordenamentos da atividade
escolar.
TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino
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CAPÍTULO ÚNICO
Das Modalidades
Art. 54 A educação escolar de que trata este Lei Complementar compreende a
Educação Básica e a Educação Superior.
Parágrafo único A Educação Básica é formada pela Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio.
Art. 55 São as seguintes as modalidades em que serão ministrados os cursos
e/ou exames:
I - ensina regular e/ou profissionalizante;
II - ensino supletivo na forma de cursos e/ou exames;
III - educação especial para os portadores de necessidades educativas
especiais.
Parágrafo único. O Poder Público viabilizará programas de ensino específicos,
com ênfase e atenção especiais para as necessidades dos meios rurais e das
comunidades indígenas.
Seção I
Da Educação Básica
Art. 56 A Educação Básica tem por finalidade o desenvolvimento do educando
assegurando-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e
fornecendo-lhe os meios e condições de opção o engajamento nos movimentos
sociais e demandas da sociedade no trabalho e em estudos superiores.
Art. 57 A Educação Básica, composta pela Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensina Médio, poderá ser organizada em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse
do processo de aprendizagem assim o recomendar.
Art. 58 O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais,
inclusive climáticas e/ou econômicas, sem reduzir o número de horas previstas
nesta Lei Complementar.
Art. 59 A Educação Básica será organizada de acordo com as seguintes regras
comuns:
I - a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas será distribuída por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, assim entendido
como os momentos diferenciados da atividade docente, que se caracterizam
pelo desenvolvimento de atividades de planejamento, capacitação em serviço,
dias de estudo, reuniões pedagógicas, conselho de classe, avaliações,
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recuperação paralela e aquelas ligadas diretamente ao aluno, bem como toda e
qualquer ação incluída no Projeto Político - Pedagógico do estabelecimento de
ensino, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;
II - a classificação em qualquer série ou etapa pode ser feita por promoção, por
transferência ou mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de
desenvolvimento e experiência do educando;
III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o
regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial;
IV - a avaliação deve ser uma reflexão de todos os segmentos que constituem o
processo ensino - aprendizagem, como forma de superar as dificuldades,
retomando, reavaliando, reorganizando e reeducando os sujeitos envolvidos,
devendo:
a) ser investigativa, diagnostica e emancipatória, concebendo a educação como
a construção histórica, singular e coletiva dos sujeitos;
b) ser um processo contínuo, cumulativo, permanente, que respeite as
características individuais e sócio - culturais;
c) incluir conselhos de classe participativos, que envolvam todos os sujeitos do
processo, cabendo-lhe definir sobre os encaminhamentos e alternativas;
V - os estabelecimentos de Educação Básica deverão obrigatoriamente
proporcionar estudos de recuperação paralela aos seus alunos que demonstrem
aproveitamento insuficiente no decorrer do ano escolar, computando-se as aulas
ministradas dentro do regime de trabalho do professor;
VI - o controle de frequência é responsabilidade de cada unidade escolar;
VII - poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com
níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensina de línguas
estrangeiras e artes, a ser regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação.
Art. 60 A carga horária de trabalho escolar prevista nesta Lei Complementar será
distribuída, obedecendo 04 (quatro) horas diárias de permanência do aluno na
escola, podendo ser progressivamente ampliada.
§ 1º À escola, dentro de seu Projeto Político - Pedagógico e regimento, fica
assegurada autonomia para dispor sobre outra forma de organização da carga
horária legal na grade curricular.
§ 2º O intervalo de tempo destinado ao recreio faz parte da atividade educativa
e, como tal, se inclui no tempo de efetivo trabalho escolar.
Art. 61 Será permitida a organização de cursos ou escolas experimentais, com
currículos, métodos e períodos escolares próprios, nos termos da Legislação
Federal e Estadual, dependendo seu funcionamento, para fins de validade legal,
de autorização prévia do Conselho Estadual de Educação.
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Art. 62 Os currículos do ensino fundamental o médio serão propostos pela
escola o aprovados pelo Conselho Estadual de Educação, e terão a base
nacional comum, complementada pelo Sistema Estadual e pela escola,
adaptando-se às características regionais e locais da sociedade, da cultura e de
economia locais.
§ 1º O ensino de Arte constituirá disciplina obrigatória na grade curricular dos
diversos níveis da Educação Básica, integrando artistas, grupos e movimentos
culturais locais, de forma a promover os diferentes valores culturais dos alunos.
§ 2º A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é disciplina
obrigatória na Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições
da população escolar.
§ 3º O ensino de História dará ênfase à História de Mato Grosso, do Brasil e da
América Latina, e levará em conta as diferentes culturas e etnias na construção
e reconstrução da História brasileira e latino-americana.
§ 4º A Educação Ambientei será enfatizada em todos os níveis de ensino,
devendo ser inserida no currículo de modo articulado com as diversas áreas do
conhecimento e/ou disciplinas.
§ 5º Na parte diversificada da grade curricular será incluído, a partir da 5ª série,
o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a
cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.
§ 6º Cada estabelecimento de ensino definirá, com participação da comunidade
escolar, seu Projeto Político - Pedagógico e disporá, em regimento, sobre sua
organização administrativa, a constituição de seus cursos, carga horária diária,
regime disciplinar, dando conhecimento ao Conselho. Estadual de Educação.
Art. 63 As unidades escolares, utilizando-se de seu quadro de pessoal
qualificado e dos equipamentos disponíveis, mediante aprovação do seu órgão
colegiado e sem prejuízo do ensino regular, poderão oferecer cursos de
extensão gratuitos, abertos à comunidade local visando oportunizar a ampliação
e a renovação dos conhecimentos e a sua integração com a comunidade extraescolar.
Parágrafo único. No período noturno e nos finais de semana ou feriados, em que
as dependências da unidade escolar não estiverem, sendo utilizadas no ensino
regular, estas poderão ser colocadas à disposição de entidades, grupos ou
movimentos da comunidade local, quando assim solicitado e definido seu
objetivo de uso, garantindo-se a preservação do patrimônio público.
Art. 64 Na oferta de Educação Básica para as populações rural e indígena são
necessárias adaptações às suas peculiaridades, mediante regulamentação e
dando conhecimento ao Conselho Estadual de Educação, considerando:
I - conteúdos curriculares, metodologias, programas e ações voltadas para a
superação e transformação das condições de vida no meio rural e nas
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comunidades indígenas, garantindo a estas a auto - sustentação e
autodeterminação;
II - organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas.
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural e nas comunidades
indígenas.
Parágrafo único. O ensino será ministrado em Língua Portuguesa, assegurada
às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas, bem como
processos próprios de aprendizagem.
Seção II
De Educação Infantil
Art. 65 A Educação Infantil, primeiro momento da Educação Básica, será
oferecida gratuitamente na rede pública e terá como objetivo:
I - o desenvolvimento integral da criança até os 6 (seis) anos de idade em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social;
II - proporcionar à criança o desenvolvimento de sua auto imagem, o convívio no
seu processo de socialização, com a percepção das diferenças e contradições
sociais.
§ 1º Cabe aos municípios atender à demanda, neste nível.
§ 2º Cabe ao Estado, através da Secretaria de Estado de Educação,
acompanhar o cumprimento da exigência contida neste Artigo.
Art. 66 A Educação Infantil será oferecida:
I - para as crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos de idade, em creches ou
instituições equivalentes;
II - para as crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos de idade, em pré - escolas.
§ 1º Admitir-se-ão atendimento em creche da criança que ainda não possui idade
de matrícula na pré-escola, a nesta, da criança que completar 04 (quatro) anos
de idade até 30 (trinta) de junho do respectivo ano.
§ 2º As instituições públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de
Ensino, que oferecerem Educação Infantil, deverão ser autorizadas pelo
Conselho Estadual de Educação, em processo próprio, mediante cumprimento
da legislação.
§ 3º As instituições de Educação Infantil já existentes terão prazo de dois anos,
a partir da publicação da presente Lei Complementar, para, integrar-se ao
respectivo sistema.
§ 4º Os municípios deverão adaptar sua legislação referente à Educação Infantil
à do Sistema Estadual de Ensino.
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Art. 67 Na Educação Infantil, a avaliação será feita através do acompanhamento
e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o
acesso ao Ensino Fundamental.
Art. 68 As empresas que tenham a seu serviço mulheres com filhos Menores de
07 (sete) anos deverão organizar e manter, por iniciativa própria, instituições de
Educação Infantil, conforme Consolidação das Leis Trabalhistas, cabendo ao
Estado, através de Secretaria de Estado de Educação, acompanhar o
cumprimento da exigência deste Artigo.
Seção III
Do Ensino Fundamental
Art. 69 O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito na escola pública, com
duração de 08 (oito) anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão, sendo
oferecido de forma contínua e articulada, admitindo-se o seu desdobramento em
ciclos, séries ou períodos, e entendido como:
I - a capacidade de aprender e de socializar o que aprendeu, o domínio da leitura,
da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, dos sistemas políticos e da auto
- determinação dos povos, dos valores da solidariedade e da coletividade, de
tecnologia e das artes;
III - a consciência crítica e a organização para a transformação social.
Art. 70 A matrícula no Ensino Fundamental é obrigatória a partir dos 07 (sete)
anos de idade e facultativa a partir de 06 (seis) anos.
Art. 71 O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas, vedadas quaisquer formas de
doutrinação.
§ 1º Os critérios de inclusão da disciplina de Religião na grade horária da escola
levarão em conta os alunos que optaram por se matricular na disciplina.
§ 2º A avaliação do aluno na disciplina de Religião não será considerada para
fins de promoção por série ou equivalente, sendo dispensada a recuperação.
Art. 72 A jornada escolar no Ensino Fundamental garantirá aos alunos, no
mínimo, 4 (quatro) horas diárias de atividades na escola.
Art. 73 A educação de jovens e adultos, parte integrante do Ensino Fundamental,
é destinada àqueles que não tiveram acessos, ou continuidade de estudos na
idade própria, cabendo obrigatoriamente ao Estado oferecer condições
apropriadas para propiciar-lhes esta modalidade de ensino, de forma regular ou
supletiva, com vagas suficientes para atender à demanda.
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Seção IV
Do Ensino Médio
Art. 74 O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima
de 03 (três) anos, terá como finalidades:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a formação do educando como pessoa humana, incluindo a formação política,
moral e ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico, promovendo a socialização do saber e do poder;
III - a compreensão dos fundamentos científico tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática.
IV - preparação básica para o trabalho, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.
Art. 75 O currículo do Ensino Médio observará o disposto na Seção 1 deste
Capítulo, e destacará a Educação Tecnológica básica, e a compreensão do
significado da Ciência, das Letras e das Artes, das Ciências Humanas, do
processo histórico das transformações, sociais e culturais, das conquistas da
humanidade, da História brasileira anterior e posterior à chegada dos
colonizadores, e da Língua Portuguesa como instrumento de comunicação e de
acesso ao conhecimento e à cidadania.
§ 1º O ensino da Filosofia e da Sociologia será componente curricular do Ensino
Médio, de forma a promover o desenvolvimento necessário ao exercício do
cidadania.
§ 2º Serão incluídas duas línguas estrangeiras, sendo uma obrigatória e outra
optativa.
Art. 76 A organização dos conteúdos, das metodologias e das formas de
avaliação, deverá propiciar ao aluno, ao final do Ensino Médio, domínio dos
conhecimentos científicos e tecnológicos e de suas conseqüências culturais e
sociais para a humanidade, conhecimento das formas contemporâneas de
linguagem, conhecimento de Política, Filosofia e Sociologia, necessárias ao
exercício da cidadania.
Art. 77 O Ensino Médio poderá ser ofertado na forma de ensino regular, supletivo
ou especial podendo ser de formação básica complementar ao Ensino
Fundamental.
§ 1º A educação profissional poderá se dar mediante projetos específicos,
articulados com a vocação econômica da região na qual a escola está situada.
§ 2º A educação profissional poderá se dar de forma concomitante ou posterior
ao Ensino Médio.
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Seção V
Da Educação Profissional
Art.78 A educação profissional deverá possibilitar ao educando a compreensão
do mundo do trabalho, as novas exigências desse universo, as novas formas de
relação entre o capital e o trabalho e os avanços da ciência e da tecnologia que
são hoje incorporadas à produção.
Art. 79 A educação profissional é uma modalidade de ensino, complementar à
Educação Básica, que tem por finalidade qualificar, requalificar, profissionalizar
e reprofissionalizar jovens, adultos e trabalhadores.
Art. 80 A educação profissional no Estado de Mato Grosso terá duas
possibilidades de oferta.
§ 1º Educação profissional articulada com Ensino Médio, para atender a
situações de demandas específicas ligadas ao desenvolvimento local e regional,
mediante projetos solidamente justificados.
§ 2º Educação profissional, concomitante ou seqüencial à Educação Básica, de
nível fundamental ou médio, porém, sem substituí-la, poderá se dar nos Centros
de Formação Profissional, implantados em Regiões pólos de desenvolvimento
do Estado.
§ 3º O aluno matriculado ou egresso do Ensino Fundamental, Médio e Superior,
bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade
de acesso à educação profissional.
Art. 81 A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensina
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em
estabelecimentos de ensino médio público estadual, privado e/ou em
cooperação com instituições especializadas.
Art. 82 Os estabelecimentos de ensino médio público ou privado poderão
oferecer cursos técnicos de educação profissional, nas formas concomitante ou
seqüencial.
Art. 83 O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento, aproveitamento e
certificação de competências para prosseguimento ou conclusão de estudos.
§ 1º Caberá à Secretaria de Estado de Educação a definição de critérios e o
credenciamento das instituições habilitadas, públicas ou privadas, a fornecer
certificados de competência e de qualificação profissional.
§ 2º Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando
registrados, terão validade nacional.
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Seção VI
Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 84 A educação de jovens e adultos, gratuita na rede pública, será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino
Fundamental e Média na idade própria.
Art. 85 O Estado estabelecerá convênios com empresas e órgãos públicos de
modo a disponibilizar aparelhagem e demais condições para recepção de
programas de tele-educação no local de trabalho, garantindo também
professoras qualificados para acompanhar e avaliar os educandos.
Art. 86 O Poder Público deverá garantir oferta regular de ensino noturno, nos
mesmos padrões de qualidade do diurno, em escola próxima dos locais de
trabalho ou residência.
Art. 87 No uso do tempo curricular as escolas deverão assegurar aos alunos
oportunidades educacionais apropriadas que considerem:
I - os mínimos de carga horária definidos pela legislação;
II - as características, interesses, condições de vida a de trabalho do aluno,
especialmente sua disponibilidade de tempo e seu ritmo de aprendizagem.
Seção VII
Da Educação Superior
(Nova redação dada pela LC 77/00)
Redação original
Da Educação Superior Universitária

Art. 88 A educação superior, caracterizada pela indissociabilidade entre ensino,
pesquisa o extensão, e pela produção intelectual institucionalizada, tem por
objetivos:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo:
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação continuada;
III - Incentivar o trabalho de pesquisa a investigação científica, visando ao
desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, desenvolvendo a criação do homem
e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio de humanidade;
V - continuar a formação, cultural e profissional dos cidadãos pela profissional
de formas adequadas de extensão cultural.
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Art. 89 A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior,
públicas ou privadas que integrarão o Sistema Estadual de Ensino.
Art. 90 As instituições de ensino superior do Sistema Estadual de Ensino
classificam-se, quanto à sua organização acadêmica, em:
I - universidades, especializadas em uma ou mais áreas do conhecimento, que
mantém no mínimo 1/3 (um terço) do corpo docente, pelo. menos, com titulação
acadêmica de mestrado ou doutorado e no mínimo 1/3 (um terço) do corpo
docente em regime de tempo integral na mesma instituição;
II - centros universitários, abrangendo uma ou mais áreas do conhecimento, que
se caracterizam pela excelência do ensino oferecido e comprovada qualificação
do corpo docente, pelas condições e abrangência do trabalho acadêmico;
III - faculdades integradas, reunião de faculdades institutos ou escolas
superiores, com propostas curriculares em mais de uma área do conhecimento;
IV - faculdades; e
V - institutos de Educação Superior ou Escolas Superiores, que oferecem, pelo
menos, um curso de graduação na mesma área do conhecimento.
Art. 91 Nos estabelecimentos de ensino superior, poderão ser ministrados os
seguintes cursos:
I - de graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam concluído o
ensino médio, ou equivalente, nos termos desta Lei:
II - de pós-graduação, compreendendo cursos de mestrado e doutorado e, ainda,
cursos de especialização e aperfeiçoamento, abertos à matrícula de candidatos
que hajam concluído o curso de graduação e obtido o respectivo diploma.
Parágrafo único. Poderão, ainda, ser oferecidos cursos de extensão, com
objetivos, duração número de alunos e demais características definidas pelos
órgãos colegiados da instituição promotora.
Art. 92 As instituições de ensino superior, integrantes do Sistema Estadual de
Ensino, exercerão sua autonomia didático - científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial na forma de seus estatutos e regimentos e gestão
democrática, através de:
I - eleição direta para os cargos dirigentes das universidades públicas;
II - participação de representantes dos diversos segmentos da comunidade
universitária,
local
e
regional,
nos
Colegiados
Deliberativos;
III - liberdade de reunião e organização no local de trabalho, de opinião e de
manifestação e divulgação de ideias e opiniões, de convicção político - ideológica
dos diversos segmentos da comunidade universitária.
Art. 93 A autorização e reconhecimento de instituição a que se refere o Artigo
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99, assim como o credenciamento de instituições de educação superior do
Sistema Estadual de Ensino, são competências do Conselho Estadual de
Educação, que estabelecerá as normas e os procedimentos necessários. sem
prejuízo da legislação superior.
Art. 94 As universidades, uma vez credenciadas e no exercício de sua
autonomia universitária, poderão criar novos cursos e/ou habilitações.
Parágrafo único. Nas demais instituições superiores a autorização será pelo
Conselho Estadual de Educação.
Art. 95 O Estado garantirá financeiramente a educação na Universidade do
Estado de Mato Grosso - UNEMAT, e prestara assistência financeira, com os
recursos previstos no Artigo 246 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Art. 96 A UNEMAT reger-se-á pela legislação especifica e terá na forma da lei,
estatuto jurídico próprio para atender às peculiaridades de sua estrutura,
organização, financiamento, plano de carreira e regime jurídico de seu pessoal
Art. 97 As universidades gozarão de autonomia didática administrativa,
financeira e disciplinar, que será exercida na forma de seus estatutos e da
legislação em vigor.
Art. 98 A autorização e o reconhecimento de cursos bem como o
credenciamento de instituições de educação superior, serão efetivados pelo
Estado em conformidade com a política de expansão do ensino superior
expressa no Plano Nacional de Educação.
Art. 99 O Conselho Estadual de Educação fixara as normas julgadas
convenientes à criação e funcionamento dos estabelecimentos estaduais e
municipais de ensino superior, obedecidas, pelo menos, as diretrizes seguintes:
I – adequação do curso às necessidades do mundo trabalho e à formação para
a cidadania e solidariedade;
II - existência de corpo docente altamente habilitado técnico, didático e
cientificamente, exigindo-se de cada professor, no mínimo, um dos seguintes
elementos comprobatórios de mérito: apresentação de obras publicadas,
experiência profissional, pós-graduação, ou aprovação, em concurso público de
títulos e provas na área disciplinar respectiva;
III - existência de prédio e instalações adequadas;
IV - inserção, no regimento, de obrigação com a pesquisa e a extensão nas
instituições universitárias;
V - caracterização de recursos financeiros capazes de garantir um
funcionamento satisfatório;
VI - mínimo de 1/3 (um terço) de mestres ou doutores e 1/3 (um terço) de
professores em tempo integral em seu corpo docente.
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Parágrafo único. No caso de estabelecimento instituído por lei municipal, deverá
o respectivo município comprovar que já vem cumprindo com as suas obrigações
referentes ao ensino fundamental e educação infantil.
Art. 100 O Conselho Estadual de Educação exercerá o seu poder fiscalizador e
normatizador através de resoluções específicas.
Seção VIII
Da Educação Especial
Art. 101 Entende-se por Educação Especial a modalidade de educação escolar
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais.
Parágrafo único. São caracterizados como educandos portadores de
necessidades educativas especiais:
a) altas habilidades/superdotação, talentosos;
b) deficiências mental, visual, auditiva, física/motora e múltiplas;
c) condutas típicas de síndromes/quadros psicológicos, neurológicos.
Art. 102 A Educação Especial tem como objetivo:
I - desenvolvimento global das potencialidades dos alunos;
II - incentivo à autonomia, cooperação, espírito crítico o criativo da pessoa
portadora de necessidades educativas espaciais;
III - preparação dos alunos para participarem ativamente no mundo social,
cultural, dos desportos, das artes e do trabalho;
IV - freqüência à escola em todo o fluxo de escolarização, respeitando os ritmos
próprios dos alunos;
V - atendimento educacional adequado às necessidades especiais do alunado,
no que se refere a currículos adaptados, métodos, técnicas e material de ensino
diferenciados, ambiente emocional e social dos alunos, pessoal devidamente
motivado e qualificado;
VI - avaliação permanente, com ênfase no aspecto pedagógico, considerando o
educando em seu contexto biopsicossocial, visando à identificação de suas
possibilidades de desenvolvimento;
VIl - desenvolvimento de programas voltados à preparação para o trabalho;
VIll - envolvimento familiar e da comunidade no processo de desenvolvimento
global do educando.
Art. 103 Os serviços oferecidos pela Educação Especial no Sistema de Ensino
são:
I - Serviços de Apoio Especializado:
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a) salas de recursos;
b) ensino itinerante;
c) sala de apoio pedagógico.
II - Serviços Especializados:
a) classes especiais;
b) escolas especializadas.
Art. 104 O Sistema de Ensino assegurará aos educandos portadores de
necessidades especiais:
I - propostas de atendimento específicos, envolvendo currículos adaptados,
métodos, técnicas e recursos educativos;
II - espaço físico adequado;
III - atendimento à Educação Infantil: estimulação precoce - 0 a 03 anos, e Pré escola - 04 a 06 anos;
IV - atendimento pedagógica aos educandos portadores de necessidades
especiais na faixa etária a partir dos 07 anos (Ensino Fundamental);
V - terminalidade específica para os educandos que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do Ensino Fundamental, em virtude de suas
deficiências - educação para o trabalho;
VI - aceleração para conclusão, em menor tempo, do programo escolar, para os
superdotados;
VIl - capacitação dos profissionais que atuam na área da Educação Especial,
bem como para os profissionais da rede regular de ensino;
VIll - acesso igualitário aos benefícios disponíveis para o ensino regular.
Parágrafo único. O Sistema de Ensino estabelecerá convênios com instituições
filantrópicas sem fins lucrativos, que atendam educandos que não apresentem
condições de ingresso no sistema regular de ensino.

Seção IX
Da Educação Rural
Art. 105 Será destinada especial atenção às escolas do meio rural, com:
I - elaboração de uma proposta curricular envolvendo a Secretaria Municipal de
Educação, órgãos de agricultura, agropecuária e extensão, escola, família e
comunidade, que permita conteúdos curriculares e metodologias apropriadas
para atender as reais necessidades e interesses dos alunos, a articulação entre
a cultura local e as dimensões gerais do conhecimento e aprendizagem;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
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III - formação político-pedagógica dos docentes, buscando superar o isolamento
do docente rural, estabelecendo formas que reúnam docentes de diversas
escolas para estudo, planejamento e avaliação das atividades pedagógicas;
IV - melhoramento das condições didático-pedagógicas no meio rural;
V - oferta de transporte escolar;
VI - integração à comunidade, incluindo cooperativas, sindicatos do maio rural,
órgãos públicos e privados de pesquisa, assistência técnica e extensão rural,
centro comunitário, igrejas e outras organizações que atuam na área rural;
VII - organização de cursos ou escolas experimentais, com currículos, métodos
e períodos próprios para dar atendimento ao ensino fundamental do meio rural.
Seção X
Da Educação Indígena
Art. 106 A educação indígena tom como objetivo:
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de sua
memória histórica, a reafirmação de sua identidade étnica, a valorização de sua
Língua a Ciência;
II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos de sociedade nacional e demais
sociedades indígenas e não-índias
Art. 107 Na oferta de Educação Básica para as populações indígenas são
necessárias adaptações às suas peculiaridades, mediante regulamentação e
com consulta ao CEI/MT (Conselho Escolar Indígena) e ao Conselho Estadual
de Educação, considerando:
I - conteúdos curriculares, metodologias, programas e ações que garantam às
nações indígenas auto-sustentação e auto-determinação;
II - organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às
atividades culturais.
Parágrafo único. O ensino será ministrado em Língua Portuguesa, e assegurará
às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas, bem como
processos próprios de aprendizagem.
TÍTULO VI
Dos Profissionais da Educação
Art. 108 O Estado promoverá a valorização dos Profissionais da Educação
Básica, assegurando-lhes:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licença remunerada
periódica para esse fim;
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III - piso salarial profissional definido em lei, que garanta remuneração condigna
e justa para o bom desempenho de suas funções;
IV - valorização o progressão funcional bancada na, habilitação e na titulação,
bem como na avaliação, conforme Lei Complementar dos Profissionais da
Educação Básica;
V - hora-atividade, compreendida como o período reservado a estudos,
planejamento, preparação de aulas e avaliação, incluída na jornada de trabalho
de todos os professores em função docente;
VI - condições adequadas de trabalho;
VIl - Plano de Carreira único no âmbito dos Profissionais da Educação Pública
Básica, definido em lei própria;
VIII - liberdade de organização no local de trabalho, de opinião, de comunicação
e divulgação de suas opiniões, de idéias e de convicções políticas e ideológicas;
e.
IX - gozo de férias.
Art. 109 É obrigação do Estado realizar, a cada 02 (dois) anos, concurso público
a fim de suprir as necessidades no quadro dos Profissionais da Educação
Básica, indispensáveis ao funcionamento da escola.
Parágrafo único. Em caso de necessidade comprovada, conformo Lei
Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos
profissionais de Educação Básica mediante contrato temporário.
Art. 110 A formação de profissionais da Educação Básica, responsabilidade do
Estado, é tarefa permanente, tendo como fundamento a associação entre teorias
e práticas, inclusive mediante capacitação em serviço.
Art. 111 A formação de docentes para atuarem na Educação Básica far-se-á em
nível superior, em cursos de Licenciatura de graduação plena.
§ 1º Na Educação Infantil, na Educação Especial e nas 4 (quatro) primeiras
séries ou ciclos iniciais do ensino fundamental é admitida, :excepcionalmente,
como formação mínima, a obtida em nível médio, com habilitação de Magistério.
§ 2º O Estado poderá fazer convênios com instituições superiores de educação,
para a formação de profissionais de Educação Infantil, Educação Especial e para
as 4 (quatro) primeiras séries ou cicios iniciais do ensino fundamental.
§ 3º A formação de docentes destinados à Educação Especial em escolas
especializadas e a de docentes destinados à educação escolar em áreas
indígenas será feita de forma específica, após a formação comum a todos os
docentes.
Art. 112 Os cursos de habilitação em Magistério, oferecidos pelas redes públicas
e privada, terão grade curricular e carga horária únicas, respeitada a autonomia
na parte diversificada.
51

Art. 113 A formação de profissionais para a Educação Básica incluirá a prática
de ensino ou estágio de no mínimo, 300 (trezentas) horas, conforme
normatização do Conselho Estadual de Educação.
Art. 114 A preparação para o exercício do Magistério superior far-se-á em nível
de pós-graduação, prioritariamente em programa de mestrado e doutorado
reconhecidos.
Art. 115 Qualquer cidadão, habilitado legalmente com titulação própria, poderá
exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para o cargo de docente
de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupada por professor não
concursado por mais de dois anos, ressalvados os direitos adquiridos.
Art. 116 Constitui direito e dever dos profissionais da Educação Pública a
educação continuada, com licenciamento periódico remunerado para esse fim,
a ser garantida pelo Estado nos termos do Estatuto e Plano de Carreira do
Magistério, em parceria com universidades e institutos superiores de educação.
Art. 117 A oferta e a chamada dos educadores que irão freqüentar cursos mais
elevados ou freqüentar cursos de educação continuada com dispêndio de
recursos públicas, serão feitas de forma rotativa, priorizando as áreas mais
necessitadas, pelo órgão executivo do Sistema Estadual de Ensino, a partir de
critérios divulgados entre os profissionais e nas unidades educacionais.
Art. 118 Os cursos e programas de educação continuada, realizados por
Profissionais da Educação da rede pública em instituições de ensino,
reconhecidas e credenciadas pelo Poder Público, mesmo fora dos programa
oficiais ou conveniados, poderão ser utilizados para efeito de progressão na
carreira.
TÍTULO VIl
Dos Recursos Financeiros
Art. 119 O Poder Público destinará à educação os recursos originários de:
I - impostos próprios;
II - transferências constitucionais ou outras;
III - salário educação e outras contribuições sociais;
IV incentivos fiscais; e
V - das arrecadações financeiras, das disponibilidades, dos recursos públicos
destinados à educação.
Art. 120 O Estado e os municípios aplicarão, anualmente, nunca menos que
25% (vinte e cinco por cento), ou o que consta da Lei Orgânica do Município,
resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na
manutenção a desenvolvimento do ensino.
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§ 1º As operações de crédito por antecipação de Receita Orçamentária serão
considerados, para efeito de cálculo previsto neste Artigo receita dos governos
estadual o municipais.
§ 2º O repasse dos recursos referidos neste Artigo será feito de conformidade
com a Lei nº 9.394/96, Art. 69, §§ 5º e 6º.
Art. 121 Consideram-se com de manutenção e desenvolvimento Ensino, no
Estado o nos municípios, as despesas realizadas com:
I – remuneração e aperfeiçoamento dos servidores lotados nas unidades
integrantes dos Sistemas Estadual e Municipal de Ensino (Nova redação dada
pela LC 57/99)
Redação Original:
I - remuneração e aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educação. lotados e efetivamente em exercício nas unidades
integrantes Sistemas Estadual e Municipal de Ensino;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino da rede pública regular;
III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados à educação;
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas que visem precípua e
diretamente ao aprimoramento da qualidade e à expressão do ensino;
V - aquisição de material escolar e manutenção de programas de transporte
escolar;
VI - realização de atividades-meios necessárias ao funcionamento dos Sistemas
de Ensino.
Art.122 Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino
aquelas realizadas com: (Suprimido o inciso V, renumerado os demais pela
LC 57/99)
I – subvenção a instituições públicas e privadas;
II – formação de quadros especais para a administração pública;
III – programas suplementares de assistência médica ou social;
IV – obras públicas de infra-estrutura;
V – pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de
função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino;
VI – concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas privadas.
Redação original:
I - subvenção a instituições públicas e privadas;
II - formação de quadros especiais para a administração pública;
III - programas suplementares de assistência médica ou social;
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IV - obras públicas de infra-estrutura;
V - pagamento de inativos;
VI - pessoal docente e demais trabalhadores de educação,
quando em desvio de função ou em atividade alheia à
manutenção
e
desenvolvimento
do
ensino;
VII – concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas
privadas.

TÍTULO ÚNICO
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 1º A Secretaria de Estado de Educação manterá, obrigatoriamente, registro
e acompanhamento de todos os estabelecimentos de Educação Básica e de
Educação Superior pertencentes ao Sistema Estadual de Educação e dos
Municípios,
organizados
em
Sistema
Municipal
de
Educação.
Art. 2º O Magistério, nos estabelecimentos, de ensino público e privado, será
exercido, exclusivamente, por profissionais habilitados.
Art. 3º Os poderes públicos estadual e municipal, individualmente ou articulados,
deverão criar o institucionalizar estabelecimentos de ensino nas zonas rurais, a
fim de proporcionar a jovens e adultos condições de realização de seus
interesses e aspirações em atividades produtivas da agroindústria familiar rural
e pesqueira.
Art. 4º As agroindústrias familiares rurais que recebem apoio administrativo,
técnico, logístico, financeiro e/ou fiscal do Poder Pública e que estejam
localizadas na região dos estabelecimentos a que se refere o Artigo anterior,
participarão no processo de capacitação e habilitação de jovens os adultos
trabalhadores rurais.
Art. 5º A qualidade do ensino e da educação, conquistada, entre outras
condições, com a valorização e atualização dos Profissionais da Educação
Básica, condições e locais de trabalho favoráveis para o ensino e aprendizagem,
programas técnico-pedagógicos suplementares, é objeto do interessa maior do
Estado de Mato Grosso.
Art. 6º A falta de material escolar e de uniforme, quando este for exigido, não se
constituirá em impedimento para que o aluno possa participar das atividades
escolares.
Art. 7º As edificações de estabelecimentos de ensino de qualquer natureza
deverão dispor de salas de aula que contemplem a distribuição de alunos,
respeitando 1,30 m2 (um metro e trinta centímetros quadrados) por aluno,
excluídos os corredores e áreas de circulação interna.
Art. 8º Constitui peça fundamental no projeto pedagógico dos estabelecimentos
de ensino o Regimento Escolar, elaborado com a mobilização de toda a
comunidade escolar.
Art. 9º O Plano Estadual de Educação, elaborado sob a coordenação do Fórum
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Estadual de Educação e com a participação da sociedade mato-grossense, em
Conferência Estadual de Educação, articulado com os planos nacionais e
municipais, deverá ser aprovado por lei, e terá os seguintes objetivos:
I - erradicação do analfabetismo;
II - melhoria das condições e da qualidade do ensino;
III - universalização do atendimento ao ensino obrigatório;
IV - formação humanística, científica e tecnológica;
V - progressiva ampliação do tempo de permanência na escola do aluno do
ensino fundamental;
VI - progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade do ensino;
VIl - Gestão Democrática do Ensino.
Parágrafo único. O Plano Estadual de Educação será revisto a cada 3 (três)
anos.
Art. 10 Os estabelecimentos de ensino terão prazo de um ano, após a publicação
desta Lei Complementar, para adaptarem seus estatutos, regimentos,
regulamentos e normas específicas.
Art. 11 O Estado favorecerá a regulamentação e normatização da equivalência
e da revalidação de estudos realizados em estabelecimentos de ensino
estrangeiro.
Art. 12 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 1º de outubro de 1998, 177º da Independência e
110º da República.
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
HERMES GOMES DE ABREU
MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA
HÉLIO ADELINO VIEIRA
HILÁRIO MOZER NETO
GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
VALTER ALBANO DA SILVA
HEITOR DAVID MEDEIROS
ALI VEGGI ATALA
VITOR CANDIA
FAUSTO DE SOUZA FARIA
JÚLIO STRUBING MULLER NETO
PEDRO CALMON PEPEU GARCIA VIEIRA SANTANA
PEDRO PINTO DE OLIVEIRA
ANTÔNIO HANS
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CARLOS TEODORO JOSÉ HUGUENEY IRIGARAY
JOSÉ ANTÔNIO ROSA
FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER
SABINO ALBERTÃO FILHO
FRANCISCO CUNHA LACERDA
ELISMAR BEZERRA ARRUDA
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LEI COMPLEMENTAR Nº 209, DE 12 DE JANEIRO DE 2005 - D.O. 12.01.05.

Autor: Lideranças Partidárias
Dá nova redação à Seção V do Título IV da Lei
Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em
vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador
sanciona a seguinte lei complementar:
Art. 1º Fica modificada a redação da Seção V do Título IV da Lei Complementar
nº 49, de 1º de outubro de 1998, que passa ter a seguinte redação:
Seção V
Do Conselho Estadual de Educação
Art. 32 O Conselho Estadual de Educação é órgão colegiado de caráter
normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento superior da Secretaria
de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia com
representação paritária entre Governo do Estado e entidades da sociedade civil
organizada.
Art. 33 Cabe ao Conselho Estadual de Educação:
I - participar da elaboração das políticas públicas educacionais nos níveis de
Educação Básica e Ensino Superior, conjuntamente com órgãos públicos e
privados que atuam nas etapas e/ou modalidade de ensino ou os que possuam
ações específicas na Educação Infantil, Educação Indígena, Educação Especial,
Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, Educação do Campo e
Educação a Distância;
II - acompanhar e avaliar a execução da Política Educacional do Estado;
III - credenciar estabelecimentos de ensino, autorizar e reconhecer cursos;
IV - avaliar e fiscalizar a execução das políticas públicas nas áreas mencionadas
no inciso I;
V - normatizar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação
educacional no âmbito do Estado;
VI - emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza educacional que lhe
forem submetidos pelos Poderes Executivo e Legislativo e outras instituições;
VII - emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus
conselheiros ou quando solicitado pela Secretaria de Estado de Educação e pela
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
VIII - exercer as demais atribuições que a legislação federal confere aos
Conselhos Estaduais de Educação e bem assim, no que couber, no âmbito
estadual, as que são consignadas no Conselho Nacional de Educação, em
relação ao Sistema Federal de Ensino;
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IX - elaborar e alterar o seu Regimento a ser aprovado pelo Governador do
Estado.
Art. 34 O Conselho Estadual será composto por 22 (vinte e dois) Conselheiros
e seus respectivos suplentes, indicados por entidades públicas e privadas e
nomeados pelo Governador do Estado.
Art. 35 O Conselho Estadual de Educação será constituído por Plenário, pela
Câmara de Educação Básica - CEB e pela Câmara de Educação Profissional e
de Educação Superior - CEPS, e ainda por comissões específicas a serem
definidas em seu regimento.
§ 1º O Conselho Estadual de Educação e suas Câmaras reunir-se-ão em sessão
ordinária, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo
seu Presidente.
§ 2º O Conselho Estadual de Educação será presidido por um dos seus
membros, eleito por seus pares, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução imediata.
§ 3º Os Conselheiros exercem função de interesse público relevante, com
precedência sobre quaisquer outros cargos públicos e privados de que sejam
titulares e, quando convocados, farão jus a jeton de presença, bem como a
transporte e diárias aos não residentes na Capital, fixados em lei.
Art. 36 A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Profissional e
de Educação Superior serão constituídas, cada uma, por 11 (onze) Conselheiros
e respectivos suplentes, presididas por um de seus pares, eleito para mandato
de 2 (dois) anos, permitida uma recondução imediata.
§ 1º A Câmara de Educação Básica será composta necessariamente pela
representação dos seguintes segmentos sociais:
I - 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública
Básica;
II - 01 (um) representante de Dirigentes de Estabelecimento de Ensino Privado;
III - 01 (um) representante dos Secretários Municipais de Educação;
IV - 01 (um) representante da Educação Escolar Indígena;
V - 01 (um) representante do Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
VI - 01 (um) representante de Entidades de Pais de Alunos da Educação Básica;
VII - 01 (um) representante de Entidades dos Alunos da Educação Básica;
VIII - 01 (um) representante das Centrais Sindicais dos Trabalhadores;
IX - 01 (um) representante da Educação Especial;
X - 02 (dois) representantes da Secretaria de Estado de Educação.
§ 2º A Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior será composta
necessariamente pela representação dos seguintes segmentos sociais:
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I - 01 (um) representante das Instituições de Ensino Superior Públicas;
II - 01 (um) representante das Instituições de Ensino Superior Privadas;
III - 01 (um) representante de Sindicato dos Trabalhadores da Educação
Superior;
IV - 01 (um) representante de Entidades de Alunos de Ensino Superior;
V - 01 (um) representante de Instituições de Ensino Público de Educação
Profissional;
VI - 01 (um) representante das Federações Empresariais;
VII - 01 (um) representante dos Conselhos de Classe;
VIII - 01 (um) representante de Dirigentes de Estabelecimento de Ensino Privado
de Educação Profissional;
IX - 01 (um) representante do Conselho Estadual do Trabalho;
X - 02 (dois) representantes da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
Art. 37 A escolha dos Conselheiros e Suplentes que integrarão cada uma das
Câmaras será coordenada pelo Conselho Estadual de Educação.
§ 1º O Conselho Estadual de Educação divulgará a relação das entidades que
serão consultadas para cada uma das Câmaras, bem como regulamentará o
processo de escolha.
§ 2º As entidades consultadas, no âmbito de atuação das respectivas Câmaras,
elaborarão a lista tríplice a ser encaminhada ao Conselho Estadual de Educação,
juntamente com curriculum vitae dos indicados.
§ 3º As indicações deverão incidir sobre brasileiros natos ou naturalizados,
podendo recair em nomes que não sejam de associados ou de titulares das
entidades consultadas.
Art. 38 O Conselho Estadual de Educação organizará lista única para cada uma
das Câmaras, contendo a totalidade dos nomes indicados na forma do artigo
anterior.
§ 1º As listas de que trata o caput deste artigo serão apresentadas às entidades
previamente consultadas, no âmbito das respectivas Câmaras, que votarão em
apenas um nome de cada segmento da Câmara.
§ 2º Serão nomeados pelo Governador os representantes dos segmentos que
obtiverem o maior número de indicações pelas entidades consultadas, até o
limite das vagas.
Art. 39 O Conselho Estadual de Educação consolidará o resultado do processo
de escolha, encaminhando a relação dos Conselheiros e respectivos suplentes
para cada uma das Câmaras ao Governador do Estado, que os nomeará.
Parágrafo único Os Conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma
recondução imediata.
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Art. 40 Nos termos desta lei complementar, na composição do Colegiado, em
2005, terão mandato como titulares, nas respectivas Câmaras, os
representantes dos seguintes segmentos:
I - na Câmara de Educação Básica, com mandato de 04 (quatro) anos:
a) um (01) representante de Entidades de Pais de Alunos da Educação Básica;
b) um (01) representante de Entidades de Alunos da Educação Básica;
c) um (01) representante das Centrais Sindicais dos Trabalhadores;
d) um (01) representante da Secretaria de Estado de Educação.
II - na Câmara de Educação Básica, com mandato de 02 (dois) anos:
a) um (01) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica
Pública;
b) um (01) representante dos Dirigentes de Estabelecimentos de Ensino Privado;
c) um (01) representante dos Secretários Municipais de Educação;
d) um (01) representante da Educação Escolar Indígena;
e) um (01) representante do Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
f) um (01) representante da Educação Especial;
g) um (01) representante da Secretaria de Estado de Educação.
III - na Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior, com mandato
de 04 (quatro) anos:
a) um (01) representante de Dirigentes de Estabelecimento de Ensino Privado
de Educação Profissional
b) um (01) representante de Entidades de Alunos de Ensino Superior;
c) um (01) representante das Federações Empresariais;
d) um (01) representante dos Conselhos de Classe;
e) um (01) representante do Conselho Estadual do Trabalho;
f) um (01) representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
IV - na Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior, com mandato
de 02 (dois) anos:
a) um (01) representante das Instituições de Ensino Superior Privadas;
b) um (01) representante das Instituições de Ensino Superior Públicas;
c) um (01) representante dos Sindicatos dos Trabalhadores do Ensino Superior;
d) um (01) representante de Instituições de Ensino Público de Educação
Profissional;
e) um (01) representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
§ 1º Os atuais representantes titulares, dos segmentos relacionados no inciso II,
alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘g’, bem como no inciso IV, alínea ‘c’, exercerão os
respectivos mandatos, respeitado o prazo vincendo em 2007, conforme Decreto
Governamental de nomeação.
§ 2º Os atuais representantes suplentes dos segmentos relacionados no inciso
I, alíneas ‘b’, ‘c’, ‘d’, e ‘e’, no inciso II, alíneas ‘f’ e ‘g’, bem como no inciso III,
alíneas ‘b’ e ‘c’, no inciso IV, alínea ‘c’, exercerão os respectivos mandatos como
suplentes, respeitado o prazo vincendo em 2007, conforme Decreto
Governamental de nomeação.
60

§ 3º Consideram-se mandatos em extinção, os mandatos dos representantes
titulares e ou suplentes dos segmentos: Universidades Públicas, Universidades
Privadas, Instituições Públicas Isoladas de Ensino, Instituições Superiores
Privadas de Ensino, entidades da Comunidade Científica e Cultural e da
Secretaria de Estado de Educação, todos da então Câmara de Ensino Superior,
conforme a Lei Complementar nº 49/98, permanecendo vigentes até expirar o
prazo previsto nos respectivos atos de nomeação e ou posse.
§ 4º Exercerão mandato, a partir de 2005, como suplentes de conselheiro, por
04 (quatro) anos, os representantes relacionados no inciso I, alínea ‘a’, no inciso
II, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’, bem como no inciso III, alíneas ‘a’, ‘d’, ‘e’ e ‘f’.
§ 5º Excepcionalmente, para coincidir tempo de mandato do titular e assegurar
a renovação parcial periódica, terão mandato de 02 (dois) anos, a partir de 2005,
os suplentes de Conselheiro representantes dos segmentos relacionados no
inciso IV, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘d’ e ‘e’.
Art. 41 Os membros do Conselho Estadual de Educação perderão seus
mandados:
I - por renúncia; e
II - em caso de ausência injustificada a mais de 03 (três) reuniões ordinárias.
§ 1º A destituição de membro do Colegiado obedecerá às normas regimentais.
§ 2º Em caso de vacância, assume como titular o respectivo suplente, e na
substituição deste, será indicado, para nomeação, como suplente, o terceiro
nome constante da lista tríplice do processo de escolha.
§ 3º As substituições de titulares e suplentes dar-se-ão exclusivamente para
complementação de mandato.
Art. 42 As Câmaras emitirão pareceres e decidirão sobre assuntos a ela
pertinentes, submetendo-os à decisão do Plenário, quando for o caso.
Art. 43 São atribuições da Câmara de Educação Básica, dentre outras:
I - analisar e propor medidas para as questões de Educação Básica;
II - analisar e emitir parecer sobre os resultados da Política de Educação Básica
no Estado, em todos as etapas e modalidades de ensino;
III - fixar normas para credenciamento de estabelecimento de ensino das redes
públicas e privadas, bem como para autorização e reconhecimento de cursos;
IV - fixar critérios para aprovação dos regimentos escolares e suas respectivas
alterações;
V - regulamentar normas para a oferta da Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Normal de Nível Médio, Educação Escolar
Indígena, Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância, Educação
Especial, Educação do Campo e outras;
VI - fixar normas para fiscalização dos estabelecimentos de ensino público e
privado, dispondo, inclusive, sobre casos de cassação de autorização ou
reconhecimento de cursos.
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Art. 44 São atribuições da Câmara de Educação Profissional e de Educação
Superior, dentre outras:
I - fixar normas para credenciamento de Instituições de Educação Profissional
Públicas e Privadas no nível de Educação Básica, de Educação Tecnológica e
de Instituições de Ensino Superior Públicas, bem como para autorização e
reconhecimento de cursos afetos à área de competência;
II - credenciar universidades públicas estaduais e/ou municipais e reconhecer
seus cursos;
III - credenciar Instituições de Ensino Superior Públicas Estaduais e Municipais,
bem como autorizar e reconhecer seus cursos;
IV - credenciar Estabelecimentos de Ensino de Educação Profissional e
Tecnológica, por área profissional, e autorizar seus cursos;
V - deliberar sobre estatutos e regimentos gerais das Instituições de Ensino
Superior, universitárias ou não, mantidas pelo Poder Público Municipal ou
Estadual, na forma da lei;
VI - analisar e emitir parecer sobre os processos de avaliação da Educação
Profissional e Educação Superior;
VII - pronunciar-se sobre questões relativas à aplicação da legislação referente
à Educação Profissional e Tecnológica e de Educação Superior;
VIII - regulamentar normas para certificação de competências e de qualificação
profissional, bem como definir critérios para o credenciamento de instituições.
Art. 45 Os atos decorrentes de deliberação normativa emanados pelo Conselho
Estadual de Educação adquirem eficácia após homologação pelo titular
respectivo da Secretaria de Estado de Educação e/ou da Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia.
Art. 46 O Conselho Estadual de Educação terá dotação orçamentária própria,
consignada no orçamento da Secretaria de Estado de Educação e da secretaria
de Estado de Ciência e Tecnologia.
Art. 47 Fica revogado o art. 42, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 153/04.”
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 12 de janeiro de 2005.
as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado
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REGIMENTO INTERNO

Publicado no Diário Oficial do dia 01/07/2020
Decreto 543, de 30 de junho de 2020
(Páginas 03 a 10)
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE
MATO GROSSO - CEE/MT
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º O Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso-CEE/MT, criado pela
Lei nº 1.815/1963, com fulcro na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- Lei nº 9394/1996, na Lei Complementar nº 49/1998, com nova redação da
Seção V, do título IV, dada pela Lei Complementar nº 209/2005, Lei
Complementar nº 323/2008 e Lei Complementar nº 346/2009 e o Decreto
Estadual nº 25/2019, é órgão colegiado de caráter normativo, consultivo,
deliberativo e de assessoramento superior da Secretaria de Estado de Educação
- SEDUC/MT e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação SECITECI/MT, com representação paritária entre o Governo do Estado e
entidades da sociedade civil organizada.
§ 1º O Conselho Estadual de Educação possui suas despesas consignadas no
orçamento da Secretaria de Estado de Educação e da Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme determinação da Lei Complementar
nº 49/1998, de forma a assegurar a participação da sociedade no
aperfeiçoamento da educação estadual.
§ 2º O Conselho Estadual de Educação deverá elaborar o seu Plano de Trabalho
Anual-PTA para inclusão nos orçamentos fiscais da Secretaria de Estado de
Educação e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem
como administrar a utilização dos recursos aprovados.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º Cabe ao Conselho Estadual de Educação - CEE/MT:
I - participar da elaboração das políticas públicas educacionais nos níveis de
Educação Básica e da Educação Superior, conjuntamente com órgãos públicos
e privados que atuam nas etapas e/ou modalidades de ensino ou os que
possuam ações específicas na Educação Escolar Indígena, Educação
Quilombola, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação
Profissional Técnica e Tecnológica, Educação do Campo e Educação a
Distância;
II - acompanhar e avaliar a execução da Política Educacional do Estado e do
Plano Estadual de Educação - PEE;
III - credenciar estabelecimentos de ensino, autorizar e reconhecer cursos;
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IV - avaliar e fiscalizar a execução das políticas públicas nos níveis, etapas e/ou
modalidades mencionadas no inciso I;
V - normatizar e emitir Parecer sobre questões relativas à aplicação da
legislação educacional, no âmbito do Estado;
VI - emitir Parecer sobre assuntos e questões de natureza educacional que lhe
forem submetidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e por outras
instituições;
VII - emitir Parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus
Conselheiros ou quando solicitado pela Secretaria de Estado de Educação e pela
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação;
VIII - exercer as demais atribuições que a legislação federal confere aos
Conselhos Estaduais de Educação, bem como no âmbito nacional, as que são
consignadas no Conselho Nacional de Educação, em relação aos Sistemas
Estaduais de Ensino, no que couberem;
IX - elaborar e alterar o seu Regimento a ser homologado pelo Governador do
Estado.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º O Conselho Estadual de Educação é constituído por 24 (vinte e quatro)
Conselheiros e seus respectivos Suplentes, indicados por Entidades Públicas e
Privadas, e nomeados pelo Governador do Estado, de acordo com a legislação
vigente.
§ 1º O Colegiado constitui-se em Plenário, Câmara de Educação Básica,
Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior e por Comissões
Especiais que se reunirão para estudos de sua competência.
§ 2º A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Profissional e de
Educação Superior serão constituídas, cada uma, por 12 (doze) Conselheiros
Titulares e, em sua ausência, o respectivo Suplente.
Art. 4º O mandato dos Conselheiros terá a duração de 04 (quatro) anos,
renovando-se a composição do Colegiado em 50% (cinquenta por cento)
(cinquenta por cento) de seus membros, alternadamente, permitida uma
recondução:
I - considera-se o mandato do Conselheiro o exercício de até 4 (quatro) anos na
atividade como Titular, desde a posse ao encerramento do mesmo;
II - considera-se mandato complementar de Conselheiro quando da vacância da
vaga não preenchida pelo respectivo segmento, por ocasião do chamamento,
via edital, de recomposição;
III - o Suplente que assumir a vaga de Titular com a vacância, não poderá ser
reconduzido a um terceiro mandato;
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IV - o Suplente que substituir o Titular, nas ausências, nas licenças, nos
afastamentos e nos impedimentos, não terá esse tempo computado para o efeito
de pleitear um novo mandato como Titular;
V - o interstício para pleitear um novo mandato após o segundo será de 4 (quatro)
anos, ou seja, de um mandato.
§ 1º Em caso de vacância de um Titular, será convocado o respectivo Suplente,
sendo indicado seu substituto, na forma da legislação aplicável.
§ 2º O substituto do Suplente, conforme caput deste artigo, será indicado e
nomeado de acordo com os procedimentos contidos em regulamentação própria.
Art. 5º Para o processo de escolha de Conselheiros haverá uma Comissão
Bicameral indicada pelo Pleno, constituída de Conselheiros que não estejam
pleiteando um novo mandato, para elaboração de Edital de Chamada dos
segmentos representativos, interessados em participar do processo de escolha,
devendo o referido Edital ser aprovado em Plenária, especialmente convocada
para esse fim.
§ 1º O Edital deverá conter a relação das entidades elencadas na Lei
Complementar nº 49/1998, com a nova redação da Seção V, do título IV, dada
pela Lei Complementar nº 209/2005, Lei Complementar nº 323/2008 e Lei
Complementar nº 346/2009, a serem consultadas em cada uma das Câmaras,
bem como todos os requisitos e prazos necessários para a participação do
processo de escolha.
§ 2º A Comissão deverá providenciar a divulgação do Edital no Diário Oficial do
Estado e promover ampla divulgação e sensibilização do processo de escolha.
§ 3º As entidades interessadas em concorrer às vagas disponíveis nos
segmentos que representam deverão se credenciar para a participação no
processo de escolha, conforme procedimentos constantes do Edital, devendo as
mesmas estarem plenamente constituídas na forma da lei e funcionando
regularmente, pelo menos, há 02 (dois) anos, no Estado de Mato Grosso.
§ 4º A Comissão divulgará, no Diário Oficial do Estado e no sitio do CEE/MT,
lista única, por segmento representativo, contendo os nomes das entidades
consideradas aptas a participar do processo de escolha, para conhecimento da
sociedade em geral.
§ 5º A interposição de recurso da decisão divulgada, conforme previsto no
parágrafo anterior, deverá obedecer ao prazo e a outros critérios estabelecidos
no Edital.
Art. 6º As entidades consideradas habilitadas a participar do processo de
escolha deverão proceder entre si, em âmbito interno de cada segmento, a uma
seleção de três nomes, atendendo a critérios estabelecidos no Edital, os quais
irão compor uma lista tríplice e concorrer às vagas existentes, no âmbito das
respectivas Câmaras.
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Art. 7º As indicações deverão incidir sobre brasileiros natos ou naturalizados,
podendo recair em nomes de pessoas que não sejam de associados ou de
Titulares das entidades consultadas.
Art. 8º Configura-se vago o cargo de Conselheiro por:
I - morte;
II - renúncia expressa;
III - destituição.
§ 1º Configura-se motivo para destituição do Conselheiro a ausência sequencial
injustificada em mais de 03 (três) sessões ordinárias, de Plenária, e/ou das
Câmaras e Comissões a que for designado, de acordo com o calendário
aprovado.
§ 2º O Processo Administrativo de destituição do Conselheiro por ausências nos
termos do § 1º dar-se-á no âmbito interno deste Conselho por comissão
constituída para este fim.
Art. 9º Os Conselheiros exercem função de interesse público relevante, com
precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam Titulares e,
quando convocados, farão jus ao jeton de presença, desde que estejam
presentes nas sessões.
§ 1º O jeton referido neste artigo é pago até o máximo de 10 (dez) sessões
mensais, somadas as de Plenária, Câmaras e Comissões.
§ 2º O Conselheiro fará jus a diárias e transporte quando residir fora da região
metropolitana da Capital, ou no exercício de representação do Conselho fora de
sua sede, de acordo com a norma de concessão de diária fixada pelo Poder
Executivo Estadual.
§ 3º O valor do jeton será correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da
simbologia, nível DGA-7, da tabela de cargo em comissão do Poder Executivo
Estadual.
§ 4º Ao Presidente do Conselho é atribuída uma gratificação mensal, a título de
representação, correspondente à base de cálculo fixada em lei específica.
Art. 10 Os Conselheiros Titulares são substituídos pelos respectivos Suplentes
em sessões Plenárias e de Câmaras, nos casos de licença, ausências eventuais
ou impedimentos justificados, em prazo que não exceda, no somatório, 25% do
total do prazo dos respectivos mandatos, asseguradas para o substituto as
vantagens previstas para o cargo e suspensas as do Titular.
§ 1º Na impossibilidade do comparecimento do Titular à sessão, quando
convocado, este deverá notificar, obrigatoriamente, à Presidência, por escrito,
com antecedência mínima de 48 horas, com vistas à convocação do respectivo
Suplente.
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§ 2º Na impossibilidade de o Conselheiro apresentar a justificativa de ausência
no prazo previsto, este comunicará diretamente ao seu respectivo Suplente,
garantindo, assim, a presença do mesmo às sessões convocadas, caso em que
será considerada falta injustificada o não comparecimento.
§ 3º Considerar-se-á como presente às sessões de Plenárias, Câmaras e
Comissões, o Conselheiro que, efetivamente, comparecer no horário previsto
para as mesmas, podendo haver tolerância máxima de 15 minutos para o início
e 15 minutos para o término, salvaguardando-se justificativas de força maior.
§ 4º Esgotado o prazo de tolerância, o Conselheiro não terá direito a registro de
presença.
CAPITULO IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
Art. 11 A estrutura organizacional do Conselho Estadual de Educação compõese:
I. Dos Colegiados:
- Plenário;
a) Câmara de Educação Básica;
b) Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior
II. Das Unidades Técnico-administrativas:
a) Presidência;
b) Vice-presidência;
c) Secretaria Executiva;
d) Coordenadoria de Apoio às Câmaras;
e) Coordenadoria de Suporte Operacional.
III. Das Comissões:
a) Permanentes;
b) Temporárias.
Art.12 Para o desempenho de suas atribuições, o Conselho Estadual de
Educação se reunirá em sessões, ordinárias ou extraordinárias, de Plenárias e
das Câmaras.
§ 1º As sessões de que trata este artigo serão públicas, salvo decisão em
contrário do Plenário e ou das Câmaras, decorrente de motivo de justificada
confidencialidade.
§ 2º Nas sessões extraordinárias só poderão ser discutidos e votados os
assuntos determinantes de sua convocação.
Art. 13 As sessões ordinárias constarão de Expediente e Ordem do Dia.
§ 1º O Expediente abrangerá:
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I - aprovação da pauta;
II - justificativa de ausência;
III - aprovação da ata da sessão anterior;
IV - avisos, comunicações, registros ou fatos, apresentação de proposições,
indicações, correspondências e documentos de interesses afins;
V - consultas ou pedidos de esclarecimentos por parte do Presidente ou dos
Conselheiros.
§ 2º As comunicações serão sucintamente apresentadas, não devendo
ultrapassar um terço do tempo previsto para a sessão.
§ 3º A Ordem do Dia compreenderá discussão e votação da matéria nela
incluída.
Art. 14 As sessões serão instaladas com a presença da maioria absoluta dos
Conselheiros, em primeira convocação, sendo o quórum apurado no início da
sessão.
§ 1º Compreende-se por maioria absoluta o contingente superior a 50%
(cinquenta por cento) dos Conselheiros que compõem o Plenário e as Câmaras,
respectivamente.
§ 2º O quórum será apurado pela assinatura dos Conselheiros no livro de
presença e, não havendo quórum na primeira convocação, após 30 minutos
inicia-se a sessão com quórum mínimo de um terço do total de Conselheiros,
desprezada a fração, e caso este não ocorra, a sessão deverá ser declarada
encerrada.
§ 3º As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria simples, cabendo ao
Presidente somente o voto de desempate.
§ 4º Compreende-se por maioria simples o contingente superior a 50%
(cinquenta por cento) dos presentes.
Art. 15 As deliberações que dependerão do voto da maioria absoluta são:
I - a eleição do Presidente e Vice-Presidente;
II - a aprovação de proposta de alteração do Regimento Interno.
Art. 16 Na discussão da matéria, facultar-se-á a palavra aos Conselheiros,
seguindo ordem de inscrição, por até 03 (três) minutos, prorrogáveis por igual
tempo, a juízo da Presidência.
Art. 17 O Conselheiro poderá pedir vistas a qualquer processo em trâmite,
ficando este obrigado a apresentar seu voto, por escrito, na sessão ordinária
seguinte, para a deliberação.
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§ 1º Poderá ser concedida uma dilação de prazo, desde que haja manifestação
fundamentada à Presidência do Pleno ou da Câmara competente, cabendo a
deliberação final ao Colegiado onde a matéria estiver tramitando.
§ 2º No caso de não cumprimento do prazo, o processo será colocado em
votação com a manifestação do Relator de origem.
Art. 18 No caso de relato de processos, após a manifestação do Relator e das
respostas às arguições, o Presidente submeterá a matéria à votação.
Art. 19 A votação será nominal ou simbólica, sendo que, nesta última, os
Conselheiros favoráveis à matéria não se manifestarão.
Art. 20 Qualquer Conselheiro presente à votação poderá dela abster-se,
computando-se a abstenção de voto.
Art. 21 O Presidente, ao relatar processos de sua responsabilidade, deverá
transferir a condução da sessão para outro Conselheiro, até a proclamação do
resultado.
Art. 22 A proclamação do resultado da votação observará a posição da maioria
simples.
Parágrafo único - Se o voto do Relator não for aprovado pela maioria simples,
constituir-se-á voto em separado, aposto ao Parecer, na sequência da conclusão
da sessão Plenária ou da Câmara, devendo ser designado novo Conselheiro
para redação do Parecer.
Art. 23 Qualquer Conselheiro poderá apresentar emendas ao processo em
relato, caracterizadas como:
I - emenda supressiva: propondo a supressão de parte da proposição;
II - emenda aditiva: propondo acréscimo à proposição apresentada;
III - emenda modificativa: alterando parte da proposição;
IV - emenda substitutiva: importando
proposição apresentada.

na modificação integral da

§ 1º As emendas acatadas deverão ser inclusas no ato da proposição, para
efeito de tramitação do processo, após o relato.
§ 2º As declarações de voto, entendidas como emendas substitutivas, deverão
ser encaminhadas à Presidência, por escrito, até o término da sessão.
§ 3º A preferência na discussão e ou votação de uma proposta em relação a
outra, será decidida pelo Presidente.
Art. 24 Deliberando-se de forma contrária ao voto do Relator, o Presidente
designará outro Conselheiro para lavrar o voto.
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Art. 25 Quando o Conselheiro discordar do resultado da votação, poderá fazer
uso da prerrogativa de “declaração de voto”, podendo declarar o seu voto por
escrito, no prazo de até 24 horas após o término da sessão, para compor o
Parecer do processo relatado.
Seção I
Do Plenário
Art. 26 O Plenário é instância máxima deliberativa do Conselho Estadual de
Educação e reunir-se-á, quinzenalmente, em sessão ordinária e,
extraordinariamente, por convocação do Presidente, sempre que houver matéria
urgente a ser examinada.
Parágrafo único - O Plenário poderá reunir-se quando por solicitação da maioria
absoluta de seus membros, desde que formalizada à Presidência do Conselho,
que convocará a sessão dentro do prazo estipulado neste Regimento.
Art. 27 Ao Plenário compete:
I - aprovar o calendário das sessões ordinárias;
II - discutir e deliberar sobre os assuntos de competência do Conselho Estadual
de Educação, contidas no artigo 2º deste Regimento;
III - julgar e decidir sobre assuntos encaminhados à apreciação do Conselho;
IV - dispor sobre as normas e baixar atos relativos ao funcionamento do
Conselho;
V - autorizar a realização de estudos técnicos;
VI - aprovar Comissões e grupos de trabalho;
VII - apreciar e deliberar sobre prestação de contas, inclusive do funcionamento
administrativo do Conselho, apresentadas pelo Presidente;
VIII - discutir e deliberar sobre questões administrativas que concorram ao bom
funcionamento do Conselho Estadual de Educação;
IX - analisar e deliberar sobre processos temáticos relacionados às questões de
natureza jurídica, de regulação de cursos integrados, de vida escolar, de
equivalência de estudos e matérias em grau de recurso;
X - apreciar as normas elaboradas pelas Comissões de Estudos, apreciadas pela
Câmara de Educação Básica, pela Câmara de Educação Profissional e de
Educação Superior e por consulta pública, submetidas ao Plenário, para fins de
aprovação.
Seção II
Das Câmaras
Art. 28 As Câmaras são partes integrantes do Conselho Estadual de Educação
com a finalidade de deliberar sobre assuntos pertinentes a sua competência com
referência aos níveis, etapas e modalidades de ensino.
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Parágrafo único - Para deliberar sobre assuntos de sua competência
específica, as Câmaras subdividem-se em:
I - Câmara de Educação Básica-CEB;
II - Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior-CEPS.
Art. 29 Para tratar de assuntos comuns, de competência das duas Câmaras
poderá haver sessão das Câmaras reunidas.
Parágrafo único - Esta sessão será presidida, alternadamente, pelos
Presidentes de cada Câmara.
Art. 30 À Câmara de Educação Básica compete:
I - analisar e propor medidas para as questões de Educação Básica;
II. - alisar e emitir Parecer sobre os resultados da Política de Educação Básica
do Estado e do Plano Estadual de Educação, em todos as etapas e modalidades
de ensino;
III. fixar normas para credenciamento de estabelecimento de ensino das redes
públicas e privadas, bem como para autorização e nova autorização de cursos;
IV - fixar critérios para aprovação dos regimentos escolares e suas respectivas
alterações;
V - normatizar a oferta da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio,
Curso Normal (Médio), Educação Escolar Indígena, Educação de Jovens e
Adultos, Educação a Distância, Educação Especial, Educação do Campo,
Educação Quilombola e outras.
Art. 31 Compete à Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior:
I - fixar normas para o credenciamento de Instituições de Educação Profissional,
públicas e privadas, em nível de Educação Básica, e de Instituições de Ensino
Superior públicas, bem como para autorização (IES sem autonomia) e
reconhecimento de cursos afetos à área de competência;
II - credenciar Instituições de Ensino Superior Públicas, Estaduais e Municipais,
bem como autorizar (IES sem autonomia) e reconhecer seus cursos, inclusive
os das Universidades Públicas;
III - deliberar sobre estatutos e regimentos gerais das Instituições de Ensino
Superior, universitárias ou não, mantidas pelo Poder Público Municipal ou
Estadual, na forma da lei;
IV - analisar e emitir Parecer sobre os processos de avaliação da legislação
referente à Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação
Superior, nas formas de bacharelados, licenciaturas, sequenciais, tecnológicos
e de pós-graduação lato sensu (Escolas de Governo);
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V - pronunciar-se sobre questões relativas à aplicação da legislação referente à
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação Superior, incluída
a Educação Profissional Tecnológica;
VI - normatizar a certificação de competências e de qualificação profissional;
VII - normatizar a oferta da Educação Básica, na modalidade de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e a Educação Superior, nas formas de
bacharelados, licenciaturas, sequenciais, tecnológicos e de pós-graduação lato
sensu (Escolas de Governo).
Art. 32 As Câmaras serão compostas por 12 (doze) membros, sendo que
nenhum Conselheiro poderá integrar mais de uma Câmara.
Art. 33 Cada Câmara será presidida por um de seus pares, eleito para mandato
de 02 (dois) anos, mediante votação fechada, por maioria simples, permitida uma
recondução.
Art. 34 Na falta eventual ou impedimento dos Presidentes das respectivas
Câmaras, assumirá a direção dos trabalhos das sessões um Titular indicado pelo
Presidente da Câmara.
Art. 35 Ao Presidente de Câmara compete:
I - presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos da Câmara, promovendo as
medidas necessárias ao cumprimento das suas finalidades;
II - dispor orientações para a organização e o bom andamento dos serviços;
III - propor à Câmara a pauta de cada sessão;
IV - designar relatores;
V - resolver questões de ordem;
VI - dispor os atos decorrentes das deliberações da Câmara e outros necessários
ao seu funcionamento;
VII - articular-se com a Presidência do Conselho para a condução geral dos
trabalhos;
VIII - indicar o seu substituto em caso de ausência justificada;
IX - notificar os membros da Câmara para o cumprimento dos prazos
processuais;
X - tratar de outras ações correlatas.
Art. 36 São atribuições das Secretarias das Câmaras:
I - agilizar e acompanhar o fluxo de tramitação dos processos das Câmaras;
II - realizar correção ortográfica, gramatical e formatação dos Pareceres e
Despachos quando na carga da Secretaria de Câmara;
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III - pesquisar e averiguar dados a respeito das informações contidas no Parecer
no momento da revisão, podendo sugerir correções e adequações, ficando a
cargo do Relator acolher ou não a sugestão;
IV - divulgar a pauta com antecedência mínima de 48 horas para análise,
agenda, materiais pertinentes às sessões e demais expedientes da Presidência
das Câmaras;
V - assessorar os trabalhos das Câmaras em dias de sessões;
VI - coletar as assinaturas tanto das presenças, quanto nos processos
aprovados, despachados, indeferidos e de pedido de vista;
VII - lavrar as atas das sessões, ordinárias e extraordinárias, das Câmaras;
VIII - providenciar o encaminhamento dos documentos relativos às decisões do
Colegiado e dos atos deliberados pelas Câmaras à Secretaria Executiva para
providências cabíveis;
IX - participar de capacitações, seminários, encontros, grupos de trabalhos e
outros, quando designado pela Presidência do Conselho e/ou Presidência das
Câmaras;
X - manter organizado o arquivo corrente: planilhas e livros de protocolos de
processos em tramitação na Câmara, bem como todos os processos em
andamento, inclusive os sobrestados;
XI - organizar o local das sessões, fotocopiar documentos, imprimir pautas, atas,
Pareceres e outros, colocando-os nas respectivas pastas dos Conselheiros;
XII - encaminhar as informações, convocações e convites repassados pela
Presidência do CEE/MT à Presidência da Câmara e Conselheiros;
XIII - atender aos Conselheiros sempre que solicitado com relação aos
processos;
XIV - elaborar relatório anual das atividades das Câmaras;
XV - comunicar ao Presidente da Câmara as justificativas de ausência dos
Conselheiros, quando recebidas na Secretaria;
XVI - elaborar Comunicação Interna (CI) à Presidência em caso de decisão da
Câmara, que implique encaminhamentos por parte da Presidência do CEE/MT;
XVII - providenciar e agilizar as gravações das Atas, bem como materiais
solicitados pelos Conselheiros em sessões;
XVIII - operacionalizar o Sistema Integrado de Processos Educacionais SIPE/CEE-MT e do Sistema Integrado de Gestão do Ensino Superior SIGES/CEE-MT, durante a apresentação dos Pareceres para apreciação e
deliberação do Colegiado;
XIX - realizar a tramitação de processos no âmbito de cada uma das Câmaras;
XX - monitorar e acompanhar os prazos constantes nos Despachos, mantendo
o Conselheiro relator informado;

73

XXI - providenciar suporte técnico e logístico na operacionalização dos trabalhos
realizados nas Câmaras.
Seção III
Dos Conselheiros
Art. 37 No exercício de suas funções, é assegurado ao Conselheiro, a plena
autonomia na condução dos trabalhos sob sua responsabilidade e a liberdade
de manifestação em relação a suas concepções, de acordo com a legislação
vigente.
Art. 38 São atribuições do Conselheiro:
I - participar das sessões, justificando por escrito, suas faltas e impedimentos;
II - estudar e relatar os processos e matérias que lhes forem distribuídos pela
Presidência do Conselho ou das Câmaras, na forma e prazos fixados;
III - discutir a matéria da Ordem do Dia, constante da pauta;
IV - submeter às sessões de Plenária ou das Câmaras as matérias para sua
apreciação e decisão;
V. pedir vistas de processos antes de iniciada a votação, respeitado o prazo
estabelecido neste Regimento;
VI - proferir voto em separado, escrito e fundamentado, quando divergir do relator
e for vencido pelos pares, no seu voto de pedido de vistas;
VII - representar o Conselho sempre que designado pela Presidência;
VIII - formular indicações e proposições fundamentadas, por escrito, para
apreciação do Pleno ou Câmaras, com vistas à otimização de ações do Conselho
e ou do Sistema Estadual de Ensino, sobre matérias de interesse da educação;
IX - exercer as atribuições inerentes à função de Conselheiro.
Seção IV
Da Presidência
Art. 39 A Presidência, direção superior do Conselho Estadual de Educação,
será exercida pelo Presidente ou, em sua falta e impedimento, pelo VicePresidente.
Art. 40 O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos por seus pares, com
mandato de 02 (dois) anos, em votação fechada, por maioria absoluta de seus
membros, na primeira sessão, após a recomposição do Conselho.
§ 1º Em caso de chapa única a eleição poderá ser por aclamação.
§ 2º No caso de empate, considerar-se-á eleito para a Presidência e VicePresidência, o Conselheiro com idade mais elevada, e persistindo o empate, o
critério de desempate é o de mandato mais antigo no Conselho.
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§ 3º O Vice-Presidente, quando no exercício da Presidência por período igual ou
superior a 30 (trinta) dias consecutivos, fará jus, além do jeton de presença, à
gratificação de representação igual à do Presidente, proporcional ao tempo de
substituição, e suspensa a do Titular.
§ 4º O Vice-Presidente, no exercício da Presidência, poderá ser substituído, em
suas faltas e impedimentos eventuais, indicando um dos Presidentes de
Câmaras.
§ 5º No caso de falta ou impedimento dos Conselheiros mencionados no
parágrafo anterior, deverá assumir a Presidência, o Conselheiro mais idoso e,
ocorrendo empate, o com maior tempo de mandato.
Art. 41 Os eleitos serão empossados em sessão do Plenário.
Art. 42 Verificada a vacância do Presidente, o Vice-Presidente completará o
mandato.
Art. 43 Compete à Presidência, além das atribuições que lhes são conferidas
por este Regimento, as pertinentes ao cargo:
I - realizar a gestão técnica e administrativa do CEE/MT;
II - dar posse aos Conselheiros;
III - constituir Comissões Especiais e Comissões Interinstitucionais;
IV - cumprir e fazer cumprir o que determina o Regimento Interno do Conselho
Estadual de Educação;
V - exercer, nas sessões do Plenário, o direito do voto de desempate;
VI - ordenar a distribuição dos expedientes, segundo a matéria a ser examinada
pelas Câmaras e Comissões;
VII - fixar o calendário das sessões ordinárias do Plenário e das Câmaras, após
as aprovações respectivas;
VIII - convocar sessões do Plenário;
IX - presidir as sessões do Plenário, decidindo as questões de ordem;
X - propor a pauta de cada sessão do Plenário;
XI - participar, quando julgar oportuno, dos trabalhos das Câmaras e Comissões;
XII - baixar atos, visando ao cumprimento das decisões deste Conselho;
XIII - expedir instruções, portarias e demais atos referentes à organização e ao
funcionamento do Conselho Estadual de Educação;
XIV - solicitar às autoridades competentes, quando cabível, providências e os
recursos necessários;
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XV - encaminhar ao Secretário de Estado de Educação e ao Secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, para os devidos fins, as deliberações
do Conselho Estadual de Educação, pertinente a cada um dos órgãos;
XVI - estabelecer contatos e intercâmbios com instituições e órgãos
educacionais e culturais, tendo em vista assuntos de interesse do Conselho
Estadual de Educação;
XVII - indicar a nomeação e a dispensa de ocupantes dos cargos em comissão
e das funções gratificadas do Conselho Estadual de Educação;
XVIII - autorizar a realização de estudos técnicos e fazê-los executar;
XIX - representar o Conselho Estadual de Educação ou designar representantes;
XX - autorizar a ordenação de despesas;
XXI - autorizar a publicação dos atos do Conselho Estadual de Educação, notas
ou informações;
XXII - delegar, por ato, à Secretaria Executiva, a expedição de atestados e/ou
declarações;
XXIII - adotar “ad referendum” do Conselho Estadual de Educação, as
providências de competência expressa deste, de caráter urgente, devendo ser
apreciadas na sessão subsequente do Plenário;
XXIV - propor ao Plenário alterações no Regimento Interno.
Seção V
Da Secretaria Executiva
Art. 44 A Secretaria Executiva do Conselho, vinculada à Presidência, tem como
objetivo viabilizar o funcionamento do órgão, com gestão, coordenação e
acompanhamento dos trabalhos do Plenário e das Câmaras, inovando,
contribuindo para a qualidade da prestação de serviços oferecidos à sociedade
e promovendo a articulação do CEE/MT com outros órgãos colegiados
estaduais, no tratamento de questões educacionais ou administrativas.
Art. 45 Compete a Secretaria Executiva do Conselho:
I - assessorar a Presidência do Conselho, orientar e auxiliar o Plenário e as
Câmaras;
II - agilizar e acompanhar o fluxo de tramitação dos processos no Plenário e
orientar os processos das Câmaras;
III - despachar com a Presidência do Conselho Estadual de Educação, dandolhe conhecimento dos trabalhos e providências técnicas e administrativas, bem
como dos processos e demais documentos encaminhados ao órgão;
IV - organizar e divulgar a agenda e demais expedientes da Presidência;
V - coordenar e assessorar os trabalhos das sessões do Plenário, contribuindo
com lavratura das respectivas atas;
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VI - manter organizados os registros de todas as sessões realizadas pelo
Plenário;
VII - elaborar as minutas das pautas das sessões do Plenário submetendo-as à
apreciação da Presidência;
VIII - providenciar o encaminhamento das decisões e dos atos deliberados pelo
Colegiado;
IX - divulgar entre os Conselheiros as pautas e atas das sessões com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, para análise;
X - fornecer aos setores do Conselho e aos demais interessados informações
referentes ao Colegiado;
XI - encaminhar às Coordenadorias as ações do Conselho para conhecimento e
providências.
XII - acompanhar a elaboração de edições do Bataru, dos atos do Colegiado,
bem como das demais publicações do órgão;
XIII - expedir atestados e certidões, por delegação da Presidência;
XIV - apresentar relatório anual das atividades do Conselho à Presidência do
órgão;
XV - elaborar e propor à Presidência, anualmente, os planos de trabalho do
Colegiado, de acordo com as diretrizes estabelecidas, assim como os Relatórios
anuais e os da gestão;
XVI - participar de seminários, encontros, grupos de trabalhos e outros, quando
designado;
XVII - manter organizado o arquivo corrente;
XVIII - elaborar material informativo e técnico para apresentações do Conselho;
XIX - elaborar manuais técnicos e de sistemas eletrônicos de instrução de
processos;
XX - revisar os textos e a formatação de Resoluções e Atos;
XXI - manter o Banco Estadual de Verificadores atualizado;
XXII - encaminhar para publicação os Atos Normativos e outros documentos;
XXIII - coordenar a atualização do site do Conselho;
XXIV - prestar auxílio técnico administrativo aos coordenadores, técnicos e
outros setores do Conselho; e
XXV - exercer outras atribuições delegadas pela Presidência do Conselho
Estadual de Educação;
XXVI - contribuir para que o Conselho se articule com as demais instituições do
Estado e fora dele, principalmente quando se tratar de assuntos educacionais;
XXVII - contribuir com os demais setores do Conselho no sentido de orientar o
desenvolvimento de ações que venham contribuir para a adequação dos
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mecanismos utilizados pelo Conselho na execução de suas atribuições, com
vistas à efetividade dos resultados alcançados;
XXVIII - despachar com o Presidente do Conselho e com os Presidentes das
Câmaras, sugerindo providências, seja em assuntos técnicos, seja em questões
estratégicas para a execução das políticas públicas educacionais;
XXIX - participar das reuniões das Comissões, das Câmaras e das Plenárias;
XXX - elaborar o Plano Anual e os respectivos Relatórios de cada Gestão, como
também programas e projetos de interesse do Conselho, inclusive Convênios e
Acordos Educacionais, tanto em nível estadual quanto no nacional, para
apreciação das Câmaras e do Plenário, com vistas a consolidar a ação do órgão;
XXXI - participar da elaboração do orçamento anual do Conselho - PTA, e
também do acompanhamento e avaliação de sua execução, juntamente com os
dirigentes do órgão;
XXXII - coordenar as ações de formação continuada de técnicos, Conselheiros,
assessores pedagógicos, diretores de escolas estaduais, entre outros
profissionais, contribuindo para a melhoria das ações pertinentes aos processos
de regulação, supervisão e avaliação das instituições educacionais, seus
programas e cursos.
XXXIII - assessorar juridicamente a Presidência, Câmaras, Comissões e demais
setores nos entendimentos em assuntos de interesse deste CEE/MT;
XXXIV - assessorar a Presidência e as Câmaras no controle interno, zelando
pela legalidade dos atos administrativos mediante o exame de propostas,
projetos, minutas de atos, contratos, acordos, convênios e outros;
XXXV - analisar, manifestar e emitir Pareceres técnico-jurídicos em processos
administrativos e opinar sobre questões decorrentes da aplicação das leis e
normas;
XXXVI - representar, acompanhar e defender os interesses do órgão no âmbito
administrativo, e orientar pelo encaminhamento das questões aos órgãos
competentes;
XXXVII - instruir, apurar, relatar e opinar nos Processos Administrativos
Apuratórios sobre infrações cometidas pelas instituições da Educação Básica e
Superior que integram o Sistema Estadual de Ensino, nos termos de normas
vigentes;
XXXVIII - examinar o aspecto jurídico dos documentos que lhes são submetidos,
sugerindo as providências cabíveis;
XXXIX - analisar juridicamente no âmbito do Conselho, as minutas de
Resoluções Normativas e Portarias, no aspecto da conformidade com o
regramento legal;
XL - prestar orientações jurídicas solicitadas por outros órgãos, em assuntos
relacionados à legislação do Sistema Estadual de Ensino;
XLI - realizar estudos e pesquisas para subsidiar entendimento e posicionamento
nas manifestações jurídicas deste Conselho;
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XLII - participar das Comissões constituídas por este Conselho, quando
determinado pela Presidência.
Seção VI
Das Comissões
Art. 46 As Comissões Especiais, de Câmara ou Bicamerais, serão constituídas
por Conselheiros e Técnicos e serão legitimadas por ato da Presidência do
Conselho Estadual de Educação - CEE/MT, devidamente publicado no Diário
Oficial do Estado.
Art. 47 As Comissões destinam-se ao estudo de temas educacionais, com a
finalidade de subsidiar a análise dos processos de responsabilidade deste órgão,
a normatização das matérias de sua competência e o acompanhamento e
avaliação das Políticas Educacionais.
Art. 48 Os trabalhos das Comissões terão início com a realização da primeira
reunião, lavrada em ata, a contar da publicação do ato que a instituiu.
Parágrafo único - Na instalação dos trabalhos será escolhido um Conselheiro
que irá coordenar a Comissão.
Art. 49 As Comissões serão constituídas por decisão do Plenário, após escolha
dos Conselheiros, por afinidade com os seus temas, até o limite de 6 (seis)
Comissões por Conselheiro.
Art. 50 As Comissões podem ser Permanentes ou Temporárias.
§ 1º Os temas referentes aos níveis, etapas e modalidades de ensino são
estudados por Comissões Permanentes, com objetivos de constante atualização
e fundamentação teórica da legislação pertinente.
§ 2º Os temas específicos da competência do Conselho Estadual de Educação
que requeiram aplicação imediata, serão tratados por Comissões Temporárias.
§ 3º As Comissões Temporárias serão desativadas quando da conclusão dos
trabalhos para os quais foram instituídas ou do término do prazo estipulado nos
atos que as instituíram, podendo pedir prorrogação, mediante requerimento
antecipado, com as devidas justificativas.
§ 4º Os Coordenadores das Comissões Temporárias deverão encaminhar ao
Presidente, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas ao final dos
trabalhos, enquanto as Comissões Permanentes apresentarão um relatório a
cada ano.
§ 5º O prazo das Comissões Temporárias é contado a partir da publicação dos
atos que as constituírem, estando suspensas as atividades nos períodos de
recesso do Conselho Estadual de Educação.
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Art.51 Poderão
ser
constituídas,
quando
necessárias,
Comissões
Interinstitucionais, com Conselheiros, Técnicos, representantes de outras
instituições e especialistas em áreas afins, para o aprofundamento de estudos e
aperfeiçoamento da legislação vigente.
Art. 52 Compete às Comissões de Estudos:
I - apresentar à Presidência/Plenário agenda e/ou Plano de Trabalho Anual
devidamente acordado entre os membros;
II - estudar os temas propostos, tomando como referência bibliografia atualizada;
III - convidar autoridades ou especialistas para contribuir com os temas
estudados, participando das sessões;
IV - rganizar audiências e consultas públicas, sempre que necessário, para ouvir
a sociedade e os interessados em matérias afetas ao Sistema Estadual de
Ensino e que estejam em discussão;
V - embasar suas decisões em referencial teórico de especialistas e convidados,
quando o mesmo oferecer subsídios às matérias em discussão;
VI - estudar o(s) tema(s) proposto(s) e sobre ele(s) apresentar conclusões
fundamentadas, com Minuta de Resolução, no caso de tema a ser
regulamentado, submetendo-os às respectivas Câmaras, à Consulta Pública, à
Comissão de Legislação e Normas - CLN e ao Plenário do CEE-MT para a
devida aprovação, sempre via Presidência.
Art. 53 Ao Técnico que integra a Comissão compete:
I - assessorar o Coordenador da Comissão, elaborando as pautas;
II - efetuar levantamento da legislação educacional vigente, visando subsidiar os
trabalhos das Comissões;
III - lavrar atas de todas as sessões realizadas pelas Comissões, onde se
registrem as discussões e as deliberações adotadas; e
IV - zelar pelo livro de presença, indicando data, o início e o encerramento das
sessões, com assinaturas do Coordenador dos trabalhos, dos demais presentes
e dele próprio.
Art. 54 As Comissões devem reunir-se de acordo com o cronograma e a
metodologia que estabelecerem em seus Planos de Trabalhos, observada a
natureza e o prazo de conclusão das atividades previstas, devendo ser expressa
e formal a convocação de seus membros, podendo ser realizada por meio digital
de forma expressa.
Parágrafo único Quando necessário poderão ser realizadas sessões
conjuntas entre duas ou mais Comissões.
Art. 55 A realização das sessões das Comissões deverá, obrigatoriamente,
observar o quórum mínimo de 50% (cinquenta por cento) mais um de seus
membros, em primeira convocação.
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Parágrafo único - Não havendo quórum na primeira convocação, após 10 (dez)
minutos, inicia-se a sessão com quórum mínimo de um terço do total dos
componentes, desprezada a fração e, caso este não ocorra, a sessão deverá ser
declarada encerrada.
Art. 56 Dadas as atribuições do Conselho Estadual de Educação referentes à
normatização das ações educacionais, no âmbito do Sistema Estadual de
Ensino, cabem à Comissão de Legislação e Normas-CLN atuar com as seguintes
atribuições, de forma permanente:
I - assessorar a Presidência nas respostas aos pedidos de esclarecimento
acerca das decisões do Conselho ou de matérias de sua competência;
II - manifestar em todos os processos, no âmbito do Conselho Estadual de
Educação, que versem sobre a fixação de ato normativo;
III - estudar e propor as alterações legislativas indispensáveis ao melhor
funcionamento do Conselho Estadual de Educação;
IV - emitir Parecer sobre assuntos que a ela forem submetidos pelo Plenário,
pelas Câmaras, pelas Comissões, pelos Conselheiros e pela Presidência.
§ 1º As manifestações da CLN, em relação às atribuições constantes do Inciso
IV deste artigo deverão ser submetidas à apreciação do Plenário.
§ 2º As manifestações da CLN sobre as consultas advindas de outros setores do
Conselho Estadual de Educação serão submetidas, a critério da Presidência, à
apreciação do Plenário.
Art. 57 A Comissão de Legislação e Normas-CLN será composta de forma
paritária entre as Câmaras por, no mínimo, 06 (seis) Conselheiros e 02 (dois)
técnicos.
Art. 58 As demais Comissões serão constituídas por decisão do Plenário e ato
da Presidência do Conselho, compostas de, no mínimo, 03 (três) Conselheiros
e 01 (um) técnico.
Art. 59 Cabem a todas as Comissões de Estudos observarem o seguinte:
I - para percepção do jeton de presença, as sessões devem ter duração mínima
de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos;
II - no caso de sessões conjuntas entre Comissões, os membros fazem jus a
apenas 1 (um) jeton de presença;
III - quando o Conselheiro integrar mais de uma Comissão, os horários de
trabalho das Comissões não devem ser coincidentes, total ou parcialmente;
IV - considera-se como presente às sessões das Comissões somente o
Conselheiro que efetivamente comparecer no horário previsto, devendo
permanecer até o final dos trabalhos, observada a duração mínima estabelecida
no inciso I, deste artigo;
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V - as justificativas de ausências devem ser expressas e formais, podendo ser
realizada por meio digital, de forma expressa.
Art. 60 Excetua-se das exigências desta seção, a Comissão Diretiva
considerando-se que sua finalidade é a de encaminhamentos da gestão técnicoadministrativa do Conselho e sua periodicidade fica condicionada às demandas
de funcionamento do órgão.
Seção VII
Das Coordenadorias
Art. 61 As atividades técnicas, administrativas e financeiras do Conselho
Estadual de Educação serão realizadas pelas seguintes Coordenadorias:
I - Coordenadoria de Apoio as Câmaras;
II - Coordenadoria de Suporte Operacional.
Subseção I
Da Coordenadoria de Apoio às Camaras
Art. 62 A Coordenadoria de Apoio às Câmaras tem como objetivo o
assessoramento técnico ao Conselho Estadual de Educação e aos integrantes
do Sistema Estadual de Ensino, competindo-lhe:
I - conhecer a legislação educacional nacional e estadual, para subsidiar a
Presidência, Câmaras, Conselheiros, Unidades Educacionais e demais órgãos
que integram o Sistema Estadual de Ensino;
II - analisar processos e elaborar informações técnicas com base na legislação
educacional vigente;
III - realizar verificações “in loco”, visando constatar as condições físicas e
pedagógicas necessárias para fins de credenciamento, autorização, supervisão
e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Ensino, quando necessário;
IV - promover capacitações para Assessorias Pedagógicas, Mantenedoras e/ou
Mantidas, estaduais, municipais e privadas, que integram o Sistema Estadual de
Ensino, visando o cumprimento da legislação vigente;
V - acompanhar e assessorar as Comissões de Estudos no desenvolvimento de
seus trabalhos;
VI - prestar assistência às sessões das Câmaras e do Plenário;
VII - proceder às revisões das Informações Técnicas e dos Relatórios;
VIII - criar e administrar os Sistemas Eletrônicos a fim de gerenciar o banco de
dados do Conselho Estadual de Educação;
IX - prestar suporte técnico em infraestrutura computacional;
X - prestar informações técnicas e pedagógicas aos usuários, órgãos públicos e
privados;
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XI - publicar no site os informativos, as consultas, e demais documentos
necessários, após anuência da Secretaria Executiva, do Conselho Estadual de
Educação;
XII - manter atualizadas, no site, as informações referentes a Atos Normativos
do Conselho Estadual de Educação.
Parágrafo único É vedado aos componentes desta Coordenadoria a prestação
de consultoria aos usuários, sejam a órgãos públicos ou privados.
Subseção II
Da Coordenadoria de Suporte Operacional
Art. 63 A Coordenadoria de Suporte Operacional tem como objetivo o
gerenciamento técnico, administrativo, orçamentário e patrimonial do órgão.
Art. 64 São competências da Coordenadoria de Suporte Operacional:
I - elaborar, acompanhar e controlar o orçamento do CEE/MT;
II - elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho Anual - PTA;
III - promover manutenção, conservação e proteção do patrimônio do CEE/MT;
IV - promover e manter
planilha, com informações atualizadas, com
dados econômicos, orçamentários e financeiros, para tomada de decisões;
V - manter organizado e controlar as entradas e saídas do acervo patrimonial do
órgão;
VI - prestar suporte operacional na realização dos eventos promovidos e
apoiados pelo Conselho Estadual de Educação;
VII - emitir e registrar Certificados de eventos promovidos pelo Conselho
Estadual de Educação;
VIII - coordenar e avaliar a execução de atividades de formação e
aperfeiçoamento dos servidores e Conselheiros do CEE/MT;
IX - providenciar as requisições de diárias e de passagens e prestação de contas
dos servidores e Conselheiros;
X - elaborar plano de férias e de licenças dos servidores do Conselho Estadual
de Educação;
XI - conferir a presença dos Conselheiros nas Sessões e encaminhar os
processos para o pagamento do respectivo Jeton;
XII - controlar e encaminhar o registro de assiduidade dos servidores;
XIII - manter organizado o arquivo corrente, intermediário e permanente do
Conselho Estadual de Educação;
XIV - zelar pela guarda e conservação de todos os processos e documentos do
Conselho Estadual de Educação, sob a sua responsabilidade;
XV - acompanhar, requisitar e controlar materiais de consumo e permanente;
83

XVI - elaborar e digitar correspondências internas e externas, relatórios e demais
documentos produzidos pelo CEE/MT.
CAPÍTULO VIII
DOS ATOS E DE SEU PROCESSAMENTO
Art. 65 As decisões do Plenário e das Câmaras terão a forma de:
I - resolução normativa é o ato de caráter geral resultante de deliberação do
Plenário sobre determinado tema a ser disciplinado para o Sistema Estadual de
Ensino;
II - resolução de caráter individual é o ato autorizativo, resultante de decisão do
Plenário e decorre de processo cuja decisão final requer publicação;
III - parecer é a manifestação do Plenário do Conselho ou das Câmaras sobre
matérias de suas respectivas competências;
IV - ato é o resultado de decisão das Câmaras e do Plenário pertinente aos
credenciamentos e autorizações de instituição de ensino para oferta de cursos;
V - portaria é o ato que decorre de Parecer do Plenário e das Câmaras, destinado
ao credenciamento e recredenciamento de Instituições, autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, assim como os atos
administrativos da Presidência;
VI - indicação é uma proposição subscrita por um ou mais Conselheiros,
contendo justificativa sobre a matéria pertinente a ser apresentada a uma das
Câmaras ou ao Plenário;
VII - despacho é um instrumento de uso do Conselheiro para determinar
providências acerca do saneamento do Processo;
Art. 66 Os Pareceres sobre reconhecimento de cursos superiores, quando
favoráveis, originarão Portaria de reconhecimento do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso a ser publicada no Diário Oficial do Estado.
Art. 67 Os atos normativos serão submetidos, de acordo com suas respectivas
competências, para efeito de eficácia, à homologação do Secretário de Estado
de Educação e ou do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.
§ 1º O Secretário de Estado poderá devolver ao Conselho Estadual de Educação
para reexame, a matéria normativa a ser por ele homologada, contendo os
motivos e razões de sua discordância, no prazo máximo de 30 dias.
§ 2º A matéria será reexaminada pela Câmara competente e submetida ao
Plenário.
§ 3º Caso as respectivas Secretarias de Estado mencionadas no caput do artigo,
não devolvam a matéria no prazo constante do § 1º deste artigo, a matéria será
considerada aprovada por decurso de prazo.
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Art. 68 O Parecer conterá ementa, apreciação da matéria, voto do relator,
conclusão da Câmara ou Comissão, ou conclusão do Plenário, sendo esta
última, se a matéria o exigir.
Art. 69 As Portarias, Resoluções, Pareceres e indicações terão numeração
corrida, anualmente renovada e, como referência, a data da respectiva
aprovação.
Art. 70 Os Atos Normativos, de caráter geral, serão publicados no Diário Oficial
do Estado.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 71 Em observância às disposições legais que regem o serviço público no
âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, constitui-se direito
e dever de todos os servidores do CEE/MT participar de formação e eventos com
temáticas relacionadas às atividades desenvolvidas pelo órgão.
Art.72 Compete ao Conselheiro Relator, designado no Plenário ou nas
Câmaras, apresentar Parecer, dentro das próximas duas sessões ordinárias
subsequentes ao recebimento dos processos, podendo haver prorrogação
justificada, com comunicação e aprovação da Câmara respectiva ou do Plenário,
dos motivos que requererem maior tempo para relato conclusivo.
Art. 73 Publicado o ato de nomeação para exercício do mandato de membro do
Conselho Estadual de Educação, os Conselheiros, Titular e Suplente, tomarão
posse perante a Presidência do Conselho Estadual de Educação, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, entrando em exercício imediato.
Parágrafo único - O Conselheiro Titular ou Suplente que não tomar posse no
prazo estabelecido neste artigo, perderá o mandato, devendo o segmento, o qual
representa, encaminhar o nome de outro representante a este órgão colegiado,
para mandato complementar.
Art.74 O
Conselheiro
Relator
poderá
solicitar
providências
ao
consubstanciamento da matéria, preliminarmente à emissão de Parecer,
constituindo-se fase interlocutória, mediante Despacho de Câmara ou do
Plenário, que deverá ser aposto nos autos do processo pelo Relator, quando
requerer providências internas ou externas, devidamente assinado, contendo,
também, o visto do Presidente da Câmara respectiva.
Art. 75 Ocorrendo pedido de reconsideração de Parecer, pela parte interessada,
o mesmo será encaminhado ao próprio Relator, para reexame quanto ao seu
voto original.
§ 1º Mantendo-se o voto, e ocorrendo novo recurso, o processo será
redistribuído a outro Conselheiro pelo Presidente da Câmara respectiva, para
emissão de voto e decisão.
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§ 2º Em sendo mantida a decisão da Câmara, não mais caberá recurso no
âmbito do Conselho Estadual de Educação.
Art.76 No caso de processos distribuídos a Suplente, quando da substituição ao
Titular, os mesmos serão relatados, no prazo previsto, por aquele que estiver no
exercício da função.
Art.77 Outras normas que se fizerem necessárias ao funcionamento do Plenário,
Câmara e Comissões, após aprovadas pelo Colegiado, constituirão anexo ao
presente Regimento, em forma de Ato Administrativo do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso.
Art.78 Poderão ser convidados a comparecer às sessões, autoridades e
especialistas, a fim de contribuir e/ou prestar esclarecimentos referente as
matérias e participar das discussões.
Art. 79 O quadro de pessoal do Conselho Estadual de Educação será suprido
através de solicitação da Presidência, nos termos da legislação vigente.
Art.80 As dúvidas que surgirem na aplicação deste Regimento, serão
submetidas à análise e deliberação do Plenário.
Art. 81 As propostas de alteração deste Regimento deverão ser subscritas, no
mínimo, pela metade dos Conselheiros, salvo quando de iniciativa da
Presidência ou, quando houver alteração de legislação que lhe dê suporte, para
fins de atualização do mesmo.
Art. 82 Este Regimento entrará em vigor após aprovação do Governador do
Estado com a publicação do Decreto Governamental.

MAURO MENDES
Governados do Estado
MAURO CARVALHO JUNIOR
Secretário-Chefe da Casa Civil
MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK
Secretária de Estado de Educação
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Resoluções Normativas

Resolução Normativa nº 006/2000CEE/MT

§ 1º. O aluno, se maior, ou pelos pais ou
seu responsável, quando menor, deverá

Dispõe sobre a oferta do Ensino
Religioso nas Escolas Públicas de
Educação Básica, integrantes do
Estema Estadual de Ensino.

efetivar sua opção ou não para as aulas de
Ensino Religioso, através de documento,
no ato da matrícula, que deverá constar na
ficha individual e no histórico escolar do

O

CONSELHO

ESTADUAL

DE

mesmo.

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso

§ 2º.

de

em

deverão oferecer para aqueles alunos que

consonância com o disposto no Artigo 210

não optem pelo Ensino Religioso, nos

da Constituição Federal, Artigo 243, inciso

mesmos horários, outros conteúdos de

III da Constituição Estadual, Lei nº 9.475,

formação geral, de modo que todos, sem

de 22 de julho/97, que dá nova redação ao

exceção, alcancem o mínimo de horas

Artigo 33 da Lei nº 9.394, de 20 de

anuais, previstas na Lei 9394/96.

dezembro de 1996 – de Diretrizes e Bases

Art. 3º.

da Educação Nacional, Pareceres nºs

Educação, juntamente com a entidade civil

05/97, 12/97 e 97/99 – do Conselho

credenciada

Nacional de Educação, Resolução 02/98,

critérios legais, elaborarão os Princípios

Câmara de Educação Básica/CNE, e por

Norteadores da Educação Religiosa para

decisão da Plenária desta data,

as escolas públicas, envolvidas, bem

RESOLVE:

assim,

Art. 1º. O Ensino Religioso, de matrícula

integrantes e integrados às Propostas

facultativa, parte integrante da formação

Pedagógicas.

básica do cidadão, constitui disciplina nos

§ 1º. A partir dos Princípios Norteadores,

horários normais das Escolas de Educação

as escolas incluirão o Ensino Religioso em

Básica das redes públicas do Sistema

sua Proposta Pedagógica, executando-a

Estadual de Ensino, assegurado o respeito

num processo participativo, de acordo com

à diversidade cultural-religiosa do Brasil,

a

vedadas quaisquer formas de proselitismo.

observadas as normas comuns em nível

Art. 2º.

nacional,

suas

atribuições

legais,

e

O Ensino Religioso, como

Os estabelecimentos de ensino

A Secretaria de Estado de
para

os

este

conteúdos

realidade

da

as

fim,

programáticos,

comunidade
Diretrizes

mediante

escolar,

Curriculares

conhecimento humano, visa subsidiar o

Nacionais para o Ensino Fundamental, os

aluno na compreensão

Parâmetros

do fenômeno

Curriculares

Nacionais

do

religioso, presente nas diversas culturas e

Ensino Religioso, além de outras normas

sistematizado por todas as Tradições

dispostas para o Sistema Estadual de

Religiosas.

Ensino.
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§ 2º.

A avaliação do aluno, voltada ao

Art. 7º. Os casos omissos desta Resolução

Ensino Religioso, como processo e parte

serão dirimidos pelo Conselho Estadual de

integrante da Proposta Pedagógica, não

Educação de Mato Grosso, ouvidos a

será considerada para fins de promoção

Secretaria de Estado de Educação-SEDUC

por

série,

período,

equivalente,

etapa,

sendo

ciclo

ou

e a entidade civil credenciada para este fim.

dispensada

a

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-

recuperação.

SE.

Art. 4º.

A entidade civil credenciada

Conselho Estadual de Educação de Mato

assumirá seu papel de intermediária na

Grosso, Sala das Sessões, em Cuiabá, 18

manutenção do diálogo constante com as

de janeiro de 2000.

Instituições de Ensino, em todos os níveis

Profª Marlene Silva Oliveira Santos

de abrangência, ao longo do processo de

Presidente

organização, execução e avaliação da

HOMOLOGO:

oferta do Ensino Religioso.

Antônio Joaquim Moraes R. Neto

Art. 5º. A admissão dos professores para

Secretário de Estado de Educação

ministrar o Ensino Religioso considerará o
profissional de educação básica, nas
seguintes situações, priorizando-se o:

Resolução Normativa nº 262/2002CEE/MT

a) com diploma de Licenciatura Plena em
qualquer área do conhecimento;

Estabelece as normas aplicáveis
para a organização curricular por
ciclos de formação no Ensino
Fundamental e Médio do Sistema
Estadual de Ensino de Mato
Grosso.

b) com preparação pedagógica nos termos
da Resolução nº 02/97, do CNE, para
portadores de diploma de ensino superior
que pretendam ministrar Ensino Religioso
em

qualquer

das

séries

do

ensino

fundamental;
c) com diploma de habilitação para o
magistério em nível médio, como condição
mínima para a docência nas séries iniciais

RESOLVE:

do Ensino Fundamental.
Art.

6º.

Compete

à

entidade

civil

credenciada no Estado de Mato Grosso,
para os fins dispostos nesta Resolução,
planejar, executar, acompanhar e avaliar o
processo de capacitação do Professor de
Ensino Religioso, no âmbito de sua
jurisdição.

O Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto nos Artigos 8º § 2º, 10,
23, 32 § 1º e 88 da Lei n. 9394/96, Artigo 10
da Lei Complementar n. 49/98, Parecer n.
289/02-CEB/CEE/MT, e por decisão da
Sessão Plenária desta data,

Art. 1º

– As instituições escolares de

ensino fundamental e médio vinculadas ao
sistema

estadual

de

ensino

que

estruturarem sua organização curricular no
regime escolar por ciclos de formação
observarão

em

Pedagógicas

as

suas

Propostas

disposições

previstas

nesta Resolução, além das normas gerais
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das

Resoluções

118/01

e

150/99

–

CEE/MT.

sociedade,

a

formação

humanística

cultural, ética, política, técnica, científica,
artística e democrática, o prosseguimento

Art. 2º - A opção pelo regime escolar por
ciclos de formação deve fundamentar-se
numa concepção pedagógica específica e

de estudos, o ingresso e o progresso no
trabalho3,

consolidados

no

Projeto

Pedagógico e no Regimento Escolar.

distinta na consideração dos tempos e dos
modos de aprendizagem, na utilização de

Art. 4º - A Proposta Pedagógica vinculada

recursos

ao

e

métodos

didáticos,

na

regime

por

ciclos

de

formação

organização do trabalho e dos ambientes

pressupõe - fundamentada numa relação

escolares, nos processos de avaliação e de

dialógica com

participação, na articulação com outras

culturais, com as diferenças étnicas, com

políticas

social,

os conflitos sociais, com as políticas

produtos de elaboração coletiva1, e da

públicas voltadas à garantia de direitos,

decisão de cada comunidade escolar2,

flexível e em permanente movimento

expressas no Projeto Pedagógico da

pedagógico

escola e nos seus diversos instrumentos de

necessidade de laboratórios pedagógicos,

planejamento e ação.

sob responsabilidade de coordenadores/as

públicas

de

suporte

as

diversidades sócio-

crítico-reflexivo

-

a

da ação pedagógica, articuladores/as das
Parágrafo único – A consideração da
pluralidade de saberes e de experiências
cognitivas

e

diversidade

o

reconhecimento

cultural

como

diversas atividades educativas e de suporte
social.

da

fatores

§ 1º- Os laboratórios pedagógicos são

enriquecedores do processo educativo e

ambientes

superadores

de

toda

de

desenvolvem as atividades de apoio, de

discriminação,

de

segregação

de

estudo, de investigação e de interação

forma
e

próprios

em

aos

que

se

exclusão escolar são referenciais teórico-

destinadas

professores/as,

operacionais intrínsecos aos ciclos de

funcionários/as, pais/mães, alunos/as, com

formação.

vistas à superação das dificuldades de
aprendizagem, à resolução de problemas

Art. 3º - A organização curricular no regime
por ciclos de formação tem por finalidade o
interesse pela aprendizagem e a formação
comum indispensável para o exercício da
cidadania

e

engajamento

convivência
nos

1

Artigo 13 da LDB

2

Artigo 12 da LDB

social,

seu

movimentos

da

pedagógicos

verificados

na

prática

educativa de cada fase e ciclo, à interação
dirigida

com

grupos

específicos

da

comunidade escolar, com amplo programa
de atendimento.

Artigos 22 e 23 da LDB, Artigo 4º da LC
49/98
3
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§ 2º

– A capacidade de atividade do

laboratório

pedagógico

deve

permanência na escolaridade obrigatória e

ser

observando as disposições do Artigo 11 da

proporcional ao número de alunos/as

Resolução 150/99 – CEE/MT e art. 5º da LC

matriculados/as no regime por ciclo.

49/98, exigida a implantação gradativa e a

§ 3º - O programa de atendimento deverá
prever os tempos e períodos destinados a
cada grupo de atenção, às atividades de
interação entre os diversos segmentos
escolares e grupos definidos para cada
ciclo e turno de funcionamento.

garantia de conclusão de estudos neste
regime.
Art. 6º - O regime escolar por ciclos de
formação4

é organizado em função dos

tempos de formação humana da infância,
da pré-adolescência e da adolescência - na

§ 4º - O laboratório pedagógico é um

oferta do ensino fundamental - e da

ambiente

ambientes

juventude - na oferta do ensino médio -

equipados e destinados a esta finalidade

ministrado aos alunos com observância

em cada estabelecimento de ensino de

regular da relação idade – etapa da

regime ciclado.

educação básica.

ou

conjunto

de

§ 5º - As atividades do laboratório devem
alcançar tal diversidade que, no conjunto,
não excluam qualquer aluno/a visando
erradicar processos de estigmatização.

§ 1º - No caso do ensino fundamental, sua
composição observará a organização de 3
ciclos, cada um deles com duração de três
anos,

organizados

em
às

fases

anuais,

§ 6º - O tempo de trabalho dos/as

correspondentes

seguintes

professores/as regentes de turma nos

temporalidades da formação humana:

laboratórios é constitutivo de sua jornada
1º ciclo: infância (entre 6 e 9 anos de

de trabalho semanal.

idade);
§ 7º - O tempo de atividades dos/as alunos
nos laboratórios é computado como horas
adicionais aos mínimos previstos na matriz

2º ciclo: pré-adolescência (entre 9 e 12
anos de idade);

curricular de cada fase anual, registrado

3º ciclo: adolescência (entre 12 e 15 anos

como

de idade).

complemento

curricular

individualizado.
§ 2º - No caso do ensino médio, sua
Art. 5º - A adoção do regime escolar por

composição observará a organização de

ciclos de formação pressupõe a duração do

um ciclo de três anos, correspondente à

ensino fundamental ampliada para 9 anos,

temporalidade da juventude na formação

tendo em vista a ampliação do tempo de

humana (entre os 15 e 18 anos de idade).

Artigos 8º e 17 – inciso II da Resolução
n. 150/99-CEE/MT
4
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Art. 7º - Para efeito de composição das

critério

turmas de cada ciclo, tomar-se-á por

enturmação, seja:

referência,

de

maneira

articulada

rígido

nem

exclusivo para

a

e
dos alunos portadores de necessidades

cumulativamente, os seguintes fatores:

educacionais

especiais

incluídos

em

a faixa etária;

turmas regulares;

a pluralidade de saberes e a diversidade

em qualquer outro caso, a juízo do coletivo

cultural, a maturidade intelectual e afetiva e

de professores/as do ciclo.

a multiplicidade de experiências cognitivas
Art. 8º - A progressão dos alunos, mediante

dos grupos de alunos/as;

avaliação sistemática e periódica de acordo
a

consideração

da

vivência

e

do

com o Projeto Pedagógico da Escola,

aproveitamento escolar anterior.

poderá ser:

§ 1º - A classificação dos alunos em cada

progressão simples: para os alunos que

fase no interior dos ciclos de formação,

desenvolveram sua aprendizagem sem

observados

os

28 da

indicação de dificuldade não superada ou

Resolução

150/99-CEE/MT,

far-se-á

necessidade

mediante

juízo

artigos
do

27

e

coletivo

de

professores/as de cada ciclo.
§ 2º -

de

atividade

de

pedagógico específico na fase

apoio
ou ciclo

concluído;

A reclassificação de alunos,

observadas as condições dos artigos 29 e
30 da Resolução 150/99-CEE/MT, somente
será permitida mediante avaliação do

progressão

com

plano

de

apoio

pedagógico: para os alunos que tiveram a
indicação de dificuldades de aprendizagem
não superadas na fase ou ciclo concluído;

coletivo de professores de cada ciclo.
§ 3º - Durante o período de implantação
gradativa

dos

ciclos,

poderão

ser

organizadas turmas anuais de superação
visando atender grupos de alunos com
maior defasagem na relação entre a
respectiva temporalidade da formação
humana e o ciclo correspondente, de modo
a favorecer a enturmação mais adequada
no ano imediatamente seguinte.

dos

ciclos

de

com

apoio

formação,

mencionadas no artigo 6º, não constitui

de

serviços

especializados: para os alunos portadores
de necessidades educacionais especiais.
§ 1º – No caso de progressão com plano de
apoio

pedagógico,

o

coletivo

de

professores/as do ciclo deverá explicitar as
intervenções
necessárias

pedagógico-didáticas
e/ou

complementares para

§ 4º - A idade de referência para a
organização

progressão

assistenciais
a superação das

dificuldades.
§ 2º- A progressão com apoio de serviços
especializados deverá ser decidida pelo
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coletivo de professores/as do ciclo e

no terceiro ciclo do ensino fundamental e

pelos/as profissionais responsáveis pelo

no ensino médio, será obrigatória a

atendimento especializado.

conformação

§ 3º - As variadas formas de cooperação
entre

instituições

para

o

apoio

especializado deverão ser previstas na
Proposta Pedagógica e no Regimento
Escolar,

observando

a

normatização

específica da educação especial.

momento de reflexão e análise crítica
coletiva

e

consciência

da

trajetória

percorrida em cada fase, deverá ser
prevista no Projeto Pedagógico de maneira
a envolver os segmentos escolares, sob a
direção do coletivo de professores/as de
cada ciclo, orientada com base nos
aspectos

formativos

e

cognitivos

requeridos para cada aluno/a, em cada

domínio comum dos/as envolvidos/as.

da Base Nacional Comum e da Parte
Diversificada.
Parágrafo único – Buscando evitar o

no registro de dificuldades de

aprendizagem,

correspondem

as

indicações de atividades alternativas e/ou
suplementares a serem realizadas em
classe e/ou nos laboratórios pedagógicos,
em cada caso.
Art. 10 - Será permitida a conformação de
turmas unidocentes no primeiro ciclo do
ensino fundamental, recomendada, a partir
do segundo ciclo do ensino fundamental e,

Parecer 02/97-CEB/CNE, de 26/02/97,
art. 2º, IX, c
5

de

carga

de

trabalho

de

professores/as de áreas de conhecimento,
especialmente

daqueles

componentes

curriculares com menor carga horária
semanal

por

turma,

recomenda-se

a

observação de uma relação máxima de 250
alunos por professor/a 5, assim como o
cumprimento da jornada única de trabalho
definida em lei ou convenção coletiva de
trabalho no mesmo estabelecimento de
ensino.
Art. 11 - O Quadro de Profissionais da
Escola,

além

dos/as

professores/as

regentes de turmas, deverá prever a

Parágrafo único – Às avaliações que
resultem

com

habilitação para as áreas de conhecimento

fase e área de conhecimento, com registros
e procedimentos claramente descritos e de

turmas

professores/as lotados/as de acordo com a

excesso

Art. 9º - A avaliação concebida como

de

existência

de

um

corpo

de

coordenadores/as pedagógicos composto
de um profissional com licenciatura plena
para cada 250 alunos/as, com jornada de
trabalho equivalente à jornada única dos/as
professores/as regentes, distribuída nos
turnos de oferta do regime por ciclos 6.
Art. 12 - As turmas se formarão com grupos
entre 23 e 30 alunos para os ciclos de
ensino fundamental e entre 30 e 35 alunos
para o ensino médio.

6

Artigo 25 da LDB
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Art. 13 – A Proposta Pedagógica deverá

Art. 17 – As dúvidas e os casos omissos

contemplar

decorrentes

programas

de

formação

desta

Resolução

serão

continuada para os profissionais de ensino

apreciados e resolvidos pela Câmara de

da escola, assim como mencionar as

Educação Básica de Conselho Estadual de

iniciativas

Educação de Mato Grosso, observadas as

e

atividades

realizadas

na

instituição ou em cooperação ou convênio

disposições legais

com outras instituições de ensino básico e

específica.

e a jurisprudência

superior.
Art. 18 – Permanecem vigentes todas as
Art. 14 – Dada a ocorrência de organização

disposições normativas anteriores que não

curricular no regime escolar por ciclos de

contrariam a presente Resolução, em

formação anterior a esta normatização, o

especial as constantes das Resoluções

estabelecimento de ensino com oferta de

150/99 e 118/01 - CEE/MT.

ensino

fundamental

e/ou

médio

já

autorizada ou reconhecida em outro regime
curricular deverá proceder à informação
complementar ao Conselho Estadual de
Educação, até 30 de abril de 2003.

indispensável a apresentação de um
memorial registrando os processos de
tomada coletiva de decisão, ata de adesão
programa

comum

à

rede

contrário.
Art. 20 – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Parágrafo único – Neste caso, será

a

Art. 19 – Revogam-se as disposições em

ou

REGISTRADA PUBLICADA
CUMPRA–SE
Cuiabá, 05 de novembro de 2002.
Profª Luzia Guimarães
Presidente em exercício

mantenedora, início e gradatividade da
implantação

e

síntese

avaliativa

dos

resultados obtidos desde então.

Marlene Silva de Oliveira Santos

Art. 15 - Os processos de autorização e de
reconhecimento

da

HOMOLOGO:

Secretária de Estado de Educação

oferta educacional

cumprirão as normas comuns vigentes.
Art. 16 – O Conselho Estadual de

Resolução Normativa nº 093/2006CEE/MT

Educação promoverá uma conferência
estadual para avaliação e ajustes a esta
normativa,

em

vista

resultados

obtidos

da

pelo

análise

dos

sistema,

até

setembro de 2005, de modo a atualizar as
orientações com vistas a processos de
reconhecimento de cursos autorizados.
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Estabelece normas para apuração
de infração no funcionamento
irregular
de
Instituição
de
Educação Básica e de Educação
Superior que integra o Sistema
Estadual de Ensino.
O

CONSELHO

ESTADUAL

DE

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, em cumprimento as
disposições contidas nos Incisos do Artigo
209, da Constituição Federal e na Lei Nº
9.394/96-LDB, com fundamento na Lei
Complementar Nº 49/98, alterada pela Lei

não credenciamento da instituição, sem a
respectiva autorização do curso e a
emissão de documentos escolares sem
validade,

bem

como

de

todas

as

transgressões que não garantam o direito
do estudante, sujeita o infrator às penas
previstas nesta Resolução, sem prejuízo
das sanções penais decorrentes da prática
de falsidade ideológica entre outras fixadas
no ECA, na legislação administrativa civil e
de defesa do consumidor.

Complementar Nº 77/2000 e pela Lei

Art. 3º - A averiguação de irregularidade no

Complementar

e,

funcionamento de Estabelecimentos de

considerando a necessidade de rever e

Ensino público ou privado nas etapas e

consolidar

às

modalidades da Educação Básica e da

normas para averiguação e apuração do

Educação Superior apontada pelo órgão do

funcionamento irregular de Instituição de

sistema ou por outras vias, será efetuada

Educação Básica e de Educação Superior

preliminarmente

no Sistema Estadual de Ensino,

Averiguadora,

Nº

dispositivos

209/2005
referentes

uma

designada

Equipe

pelo

órgão

fiscalizador competente.

RESOLVE:
Art. 1º - O funcionamento de Instituição de
Educação Básica e de Educação Superior
que integra o Sistema Estadual de Ensino,
para ofertar cursos depende de ato
autorizativo do Poder Público, constituindo
irregularidade

por

administrativa

sujeita

a

§ 1º - Caberá à Equipe Averiguadora indicar
os procedimentos de correção, conforme a
legislação vigente, para o saneamento das
irregularidades

leves

ou

de

pequeno

potencial ofensivo, registrando em ato
próprio do órgão fiscalizador.

infração o não atendimento às normas

§ 2º - Em não sendo saneáveis as

próprias emanadas do CEE/MT.

irregularidades, e em se tratando de

Art. 2º - Constitui infração a oferta de
ensino e suas modalidades inclusive, a
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, em estabelecimento público e
privado

da

Educação

Básica

e

da

Educação Superior e também da Educação

matéria afeta ao CEE/MT, a Equipe
Averiguadora, no prazo máximo de 30 dias
apresentará relatório circunstanciado ao
CEE/MT,

que

deverá

constar

obrigatoriamente os itens constantes nos
Incisos I e II, do Artigo 8º, desta Resolução.

Profissional Tecnológica de Graduação, no

Art. 4º - Recebido o relatório de que trata

âmbito do Sistema Estadual de Ensino, o

o §2º e conforme a gravidade do caso, o
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CEE/MT através de Portaria instalará

a) Notificar os envolvidos das infrações

Comissão

detectadas

Apuratória,

para

apurar

responsabilidades e indicar as sansões

no relatório

da Comissão

Averiguadora;

cabíveis aos infratores.
b) Ouvir os acusados e demais pessoas
Parágrafo único - Nas situações que
constatem

evidentes

irregularidades

e

autores dos fatos apontados, pode o
CEE/MT dispensar a fase averiguadora
estabelecida no Artigo 3º, desta Resolução,
deflagrando

de

imediato

o

que entenderem necessárias;

Processo

Apuratório.

c) Ulterior a indiciação, dar um prazo de 10
dias para os acusados apresentarem
defesa escrita que pode vir acompanhada
de provas que entender necessária;
d) Deverá a Comissão Apuratória aplicar

Art. 5º - Com a instalação da Comissão
citada no artigo anterior, originará Processo
Apuratório que será de responsabilidade de
uma Comissão composta por, no mínimo,
três membros, constituída por servidores

naquilo que couber, para respeitar o direito
de defesa dos implicados, as regras
processuais do princípio do contraditório e
ampla

a defesa dos acusados e apresentar
Relatório

Circunstanciado

à

Câmara

competente do CEE/MT com vistas ao
parecer conclusivo, no prazo máximo de 60

inerente

ao

processo

administrativo/disciplinar.

do Conselho Estadual de Educação e do
Órgão fiscalizador respectivo para apreciar

defesa,

Parágrafo único - A Instituição poderá ser
notificada, por via postal com aviso de
recebimento,

por

telegrama,

ou

por

qualquer outro meio eficiente e idôneo de
comunicação, que assegure a ciência do
interessado.

dias, prorrogáveis por mesmo período.
Art. 7º – Na hipótese do Relatório da
Parágrafo único - Ao Conselheiro do
CEE/MT é facultado o direito de participar
como membro da Comissão Apuratória,
ficando, porém, impedido de participar do
julgamento do processo na respectiva
Câmara.

economia

Apuradora

concluir

pela

confirmação das irregularidades depois do
devido

processo

legal

supra,

serão

impostas aos estabelecimentos e/ou aos
responsáveis, de acordo com a natureza da
infração, e com base no Parecer Final do

Art. 6º - O Processo Apuratório deve
atender

Comissão

o

princípio
processual,

basicamente em:

da

celeridade
que

e

consistirá

Processo Apuratório, a juízo da Câmara
competente do Conselho Estadual de
Educação, uma ou mais das sansões
abaixo discriminadas:
I

-

AOS

ESTABELECIMENTOS

DE

ENSINO:

95

a) Advertência;

público mediante Portaria, que deverá
constar:

b) Proibição temporária de matricular novos
alunos e/ou suspensão da oferta de curso

I – Nome e qualificação da pessoa e ou

ou

Instituição processada e sua mantenedora;

períodos

iniciais

oferecidos

pelo

estabelecimento até que sejam saneadas
II –

as irregularidades;

Resumo dos fatos objetos das

apurações;
c) Desativação compulsória parcial das
III – Informação sobre a concessão de

atividades do estabelecimento;

prazo para o saneamento de deficiência e
d) Desativação definitiva das atividades do

as condições de seu descumprimento ou

estabelecimento;

cumprimento insuficiente, se for o caso;

e) Descredenciamento da Instituição para a

IV – Consignação da penalidade aplicável;

oferta específica de que trata o processo.
V –

Determinação de notificação do

II – AOS RESPONSÁVEIS:

representado;

a) Advertência e representação ao seu

VI – Outras informações pertinentes a esta

chefe imediato, se for servidor publico;

espécie de ato.

b)

dirigir

Art. 9º – Toda autoridade de qualquer

estabelecimentos de ensino, pelo prazo de

hierarquia ou servidor escolar, que tiver

até 5 (cinco) anos;

conhecimento de irregularidades referidas

Proibição

de

abrir

ou

no Artigo 2º desta Resolução, é obrigado a
c) Representação ao Ministério Público.
§ 1º - Desta decisão, no prazo de 10 dias
de sua ciência caberá um único recurso ao
Plenário do CEE/MT que apreciará no
prazo de até 60 dias.
§ 2º - Pode o Plenário, na apreciação do
recurso manter, modificar ou cassar a
decisão da Câmara, inclusive, requisitar a
reanálise do caso por outra Comissão.

promover denúncia, sob pena de omissão
passiva ou ativa e conivência, a ser
apurada

em

processo

administrativo

disciplinar.
Parágrafo

único

-

Quando

a

responsabilidade por irregularidade recair
na pessoa de servidor público, além do
processo

supra,

caberá

ao

órgão

fiscalizador respectivo, a instauração de
processo disciplinar para a aplicação das

Art. 8º - Qualquer que seja o resultado do

medidas

disciplinares

Processo Apuratório, após decisão da

legislação específica.

previstas

na

respectiva Câmara, o CEE/MT tornará
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Art. 10 – Não será admitida a transferência

Presidente

de mantenedora, em favor de postulante
que diretamente, ou por qualquer entidade
mantida tenha recebido penalidades, em
matéria de educação, perante o Sistema
Estadual de Ensino, nos últimos cinco

Homologo:
Ana Carla Borges Muniz
Secretária de Estado de Educação
Ilma Grisoste Barbosa
Secretária de Estado de Ciência e

anos.

Tecnologia
Parágrafo único - É vedada a transferência
de cursos e ou programas entre mantidos,
no caso de instituição penalizada de acordo
Resolução Normativa nº 249/2007CEE/MT

esta Resolução.
Art. 11 – O Conselho Estadual de
Educação,

sempre

funcionamento

que

irregular

identificar
na

oferta

Estabelece normas para registro de
documentos,
expedição
de
certificados e diplomas no Sistema
Estadual de Ensino.

o
de

ensino, formalizará denúncia ao Ministério
Público, ou à autoridade competente,
independente

dos

procedimentos

administrativos constantes desta norma,
visando

buscar todas as frentes que

coíbam tais práticas no Estado.

Conselho Estadual de Educação formará
administrativo

CONSELHO

ESTADUAL

DE

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo
Inciso V, do Artigo 10, da Lei Federal Nº
9394/96-LDB, de 20 de dezembro de 1996,

Art. 12 – A reiteração de decisões do
entendimento

O

próprio

e

aplicar-se-á aos casos e fatos semelhantes

pelo Decreto Federal Nº 5154/04, de 23 de
julho de 2004, pelas Leis Estaduais - Lei
Complementar Nº 49/98, de 01 de outubro
de 1998, Lei Complementar Nº 57/99, de 22
de janeiro de 1999, Lei Complementar Nº

futuros.

77/00, de 13 de dezembro de 2000, Lei
Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na

Complementar Nº 209/05, de 12 de janeiro

data de sua publicação, revogada as

de 2005 -, tendo em vista o resultado dos

disposições em contrário, especialmente os

trabalhos da Comissão instituída pela

artigos

Portaria

35

a

42

da

Resolução

384/04/CEE/MT.

Nº

Nº

002/2005-CEE/MT,

considerando o que dispõe a Resolução Nº
169/06-CEE/MT, de 12 de setembro de

REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA–SE
Cuiabá, 03 de maio de 2006.

2006, e também a decisão tomada pelo
Pleno na Décima Reunião Ordinária de
Plenária realizada no dia 22 de maio de
2007,

Profª Alaídes Alves Mendieta
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R E S O L V E:

III.

Cursos de Educação Profissional,

cabendo Declaração de Conclusão de
Art. 1º – Cabe ao estabelecimento de

Curso, Histórico Escolar e Certificado nas:

ensino público e particular, registrar e
expedir

documento

comprobatório

de

conclusão de etapas do Nível da Educação

a)

Especializações técnicas de nível

médio;

Básica, do Ensino Médio, da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, e
também

da

formação

Educação

inicial

trabalhadores,

e

Profissional
continuada

conforme

dispõe

de

esta

Resolução.

Qualificações

saídas

profissionais

intermediárias

das

das

respectivas

habilitações técnicas;
c)

Nas certificações de competências

parciais e nas qualificações intermediárias

Art. 2º – A expedição de documento de que
trata o artigo anterior é atribuída, no
Sistema

b)

Estadual

exclusivamente

ao

de

Ensino,

estabelecimento

das respectivas habilitações técnicas.
IV.

Cursos de Formação Inicial e

Continuada de Trabalhadores, cabendo
apenas Certificado.

legalmente credenciado e autorizado pelo
Conselho Estadual de Educação-CEE/MT,

Art. 3º - O registro e a expedição de

que ministre:

certificado parcial ou de conclusão de
ensino médio, via exame supletivo é de

I.Cursos de Ensino Médio, cabendo
histórico escolar e certificado:

competência da Secretaria de Estado de
Educação-SEDUC/MT

a) No ensino regular autorizado em
suas respectivas modalidades;

e/ou

das

Secretarias Municipais de Educação.
Art. 4º - O registro de diploma e de
certificado utilizará código de 06 (seis)

b) Nos exames supletivos.

dígitos, sendo os dois primeiros referentes
II.Cursos de Educação Profissional,

ao ano de conclusão do curso e os quatro

cabendo Declaração de Conclusão,

seguintes, para a numeração seqüencial

Histórico Escolar e Diploma no:

anual dos diplomas ou certificados, que
deverá iniciar a partir

a)

Ensino Médio Integrado;

b)

Ensino Técnico de nível médio;
Nas

competência

certificações
das

habilitações profissionais.

0001,

(exemplo 070001, onde: 07 corresponde ao
ano de conclusão do curso, e
corresponde

c)

do Nº

por

à

numeração

0001

sequencial

anual).

respectivas
Art. 5º - O registro de diploma e/ou
certificado será feito pelo estabelecimento
de ensino em livros próprios, em separado
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por modalidade, nível e curso, conforme

titulação/

especificado no parágrafo anterior, com

conferida;

área /habilitação

profissional

termos de abertura e de encerramento
assinados pelo Secretário Escolar e pelo

d) No rodapé – espaço para o local e data
de expedição, nome e assinatura do

Diretor da Instituição.

Secretário
Art. 6º - Na confecção do Diploma deverá

Escolar

e

do

Diretor

da

Instituição;

observar as seguintes especificações:
e)
I. Formato: padrão (A4);

A Instituição responsável pela última

certificação
formativo

II.

Material: papel com gramatura mínima

de 180 gramas/m²;
III.

Escrita:

de

determinado

expedirá

o

itinerário

correspondente

diploma, constando no verso a respectiva
carga horária dos itinerários formativos

formulário

impresso

com

espaço para o preenchimento de nomes
variáveis, podendo ser digitado ou ainda
manuscrito;

e/ou

aproveitamento

observado

o

de

requisito

estudos,

exigido

para

conclusão do ensino médio;
f)

No diploma de educação profissional

técnica de nível médio deve constar a área

IV. No anverso deve constar:

e a habilitação correspondente.
a) Ao alto – lado direito, o Selo da
República

Federativa

do

Brasil;

lado

esquerdo, o Brasão do Estado de Mato

V. No verso deve constar:
a) identificação da Escola;

Grosso e, ao centro, os dizeres: República
Federativa do Brasil,

Estado de Mato

Grosso e Sistema Estadual de Ensino;

b) nome

do

curso/área/habilitação

profissional concluída, constando o

total

de carga horária distribuída por disciplina
b)

Abaixo – espaços reservados para as

indicações

relativas

a:

nome

do

estabelecimento, endereço completo, e ato
legal de credenciamento/autorização do
curso, constando data da publicação em
Diário Oficial do Estado;

acrescentando-se

fundamentação
titulado/concluinte,

legal,

competências

e

estágio

supervisionado, quando for o caso;
c)

dados

referentes

a

registro

do

certificado/diploma, constando o número do
livro, página, número do registro, data,
nome e assinatura do responsável pelo

c) No corpo – a expressão, em destaque –
Diploma,

ou

nome

a
do

naturalidade/UF,

nacionalidade, data de nascimento, filiação,

registro

e

espaço

reservado

para

observação.
§ 1º – No histórico escolar de educação
profissional que acompanha o certificado
ou

diploma

deverá

constar

as

data de conclusão do curso e nome da
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competências

definidas

no

perfil

profissional de conclusão de curso.

I.

No caso de Diploma de Educação

Profissional - Portaria de Credenciamento

§ 2º – O diploma de educação profissional
técnica de nível médio deverá ser expedido
por instituição credenciada pelo Conselho
Estadual de Educação de Mato GrossoCEE/MT, para fins de validade nacional

da instituição na área profissional e
Resolução de

Autorização

do curso

concedidas pelo Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso-CEE/MT, dentro
dos respectivos prazos de vigência;

deve constar no verso o número do NIC

II. No caso de Certificado do Ensino

correspondente ao seu plano de curso após

Médio - Portaria de Credenciamento da

inserção eletrônica no Cadastro Nacional

instituição e Resolução de Autorização do

de

Profissional

curso concedidas pelo Conselho Estadual

Técnica de Nível Médio, do Ministério da

de Educação de Mato Grosso-CEE/MT,

Educação-MEC.

dentro dos respectivos prazos de vigência.

§ 3º – As Instituições deverão inserir

Art. 9º – Outros dados indispensáveis dos

dispositivos de segurança, a partir do ano

modelos de certificados parciais e de

de 2008, nos impressos de certificados e

conclusão de níveis de ensino, via exame

diplomas a serem confeccionados.

supletivo, serão definidos pelo órgão

Art. 7º – Na confecção dos Certificados

próprio do Sistema responsável pelos

deverá

Exames Supletivos.

Cursos

de

Educação

observar

as

seguintes

especificações:
I. No

anverso,

adotar

os

mesmos

procedimentos utilizados nas alíneas “a”,
“b”, “c”, e “d”, do inciso IV, do artigo 6º,
desta Resolução, com a expressão
“Certificado”;
II. No verso, adotar os procedimentos
cabíveis

utilizados

(ajustando-se

à

nas

alíneas

nomenclatura

e

Art. 10 – A Escola registrará os diplomas
e/ou certificados, e expedirá no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de encerramento do ano letivo,
correspondente ao termino do curso.
Art. 11 – O acompanhamento e a

“a”,

orientação dos serviços de registro e de

as

expedição de diplomas e/ou certificados

especificações corretas do curso em

referentes à Educação Básica compete:

referência), “b” e “c” , do Inciso V, se for o

a)

caso, e a alínea “e” do Inciso IV, do Artigo

Educação-SEDUC/MT - quando se tratar

6º, desta Resolução.

de Escola Pública Estadual;

À

Secretaria

de

Estado

de

Art. 8º – Os atos legais referidos na alínea
“b”, do inciso IV, do artigo 6º e inciso I, do
artigo 7º, desta Resolução são:

b)

Às

Secretarias

Municipais

de

Educação - quando se tratar de Escola
Pública Municipal e;
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c)

À Secretaria de Estado de Ciência

e Tecnologia-SECITEC/MT - quando se

Resolução Nº 196/97-CEE-MT, de 21 de
outubro de 1997.

tratar da Educação Profissional Técnica de
REGISTRADA PUBLICADA

Nível Médio.
Art. 12 – A segunda via de diploma e/ou
certificado será expedida pela Instituição de
Ensino

mediante

requerimento

do

interessado.

Cuiabá, 29 de maio de 2007.
Prof Geraldo Grossi Júnior
Presidente do CEE/MT
HOMOLOGO:

Art. 13 – O registro e a expedição de
diploma e/ou certificado, em primeira ou
segunda via, de escola desativada serão
realizados por órgão próprio do Sistema de
Ensino

CUMPRA-SE

responsável

pela

guarda

Ságuas de Moraes Souza
Secretário de Estado de Educação
Francisco Tarquínio Daltro
Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia

do

arquivo.
Art. 14 – Os responsáveis pelo registro e
expedição
respondem

de

diploma

e

administrativa,

certificado
cível

e

penalmente pelos seus atos e omissões
praticados.
Art. 15 – É privativo dos titulares dos
cargos de Diretor e Secretário Escolar a
assinatura

da

documentação

comprobatória de conclusão de etapas,
módulos e níveis de ensino.
Art. 16 – As Instituições de Ensino terão
prazo de 90 (noventa) dias para se
adequarem às normas desta Resolução.

Resolução Normativa nº 01/2011CEE/MT

Art. 17 – Fica garantida a gratuidade da
expedição de diplomas e certificados, bem
como

seus

registros

em

Instituições

Públicas.
Art. 18 – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, e especial a
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Dispõe sobre diretrizes para
elaboração de Instrumentos de
Avaliação a serem utilizados em
processos de regulação das
Instituições de Ensino Superior –
IES e de seus cursos de graduação
presenciais e a distância.
O

CONSELHO

ESTADUAL

DE

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com

Estadual de Avaliadores e pelas próprias
IES do Sistema Estadual de Ensino.
Parágrafo único – As especificidades dos
cursos de graduação na modalidade de
Educação a Distância/EAD deverão ser
observadas, no que couberem, em todos os
Instrumentos.

o que dispõem a Resolução CEE/MT nº

Art. 2º - Todos os instrumentos deverão ser

311, de 17 de setembro de 2008; a

elaborados levando-se em consideração,

Resolução CEE/MT nº 318, de 29 de

como itens obrigatórios, as dimensões, os

outubro de 2008; o Termo de Cooperação

indicadores e os critérios, conforme se

firmado entre o Conselho Estadual de

definem a seguir:

Educação de Mato Grosso – CEE/MT e a
Comissão

Nacional

de

Avaliação

I. Dimensão: agrupamento de grandes traços

da

ou características referentes aos aspectos

Educação Superior – CONAES; e a

do curso, sobre os quais se emite juízo de

perspectiva do SINAES – Sistema Nacional

valor e que, em seu conjunto, expressam

de Avaliação da Educação Superior – Lei

sua totalidade;

Federal nº 10.861/2004;

II. Indicador:

CONSIDERANDO a necessidade de se
definirem as dimensões, os indicadores e
os critérios para os procedimentos que

comuns,

conjunto
usadas

de

para

características
agrupar,

com

coerência e lógica, evidências da dinâmica
acadêmica dos cursos;

norteiam a função de regulação de IES e
cursos, e por decisão do Pleno deste
Conselho, do dia 29 de março de 2011.
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos
desta Resolução, as diretrizes para os
Instrumentos

de

Avaliação

a

serem

utilizados nas atividades reguladoras das
Instituições de Ensino Superior – IES,
quando

do

seu

credenciamento,

recredenciamento,

autorização,

reconhecimento e renovação de cursos de
graduação acadêmica ou tecnológica, por
técnicos,

por

avaliadores

do

Banco
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III. Critério: padrão que serve de base para

I.Organização

institucional,

para

comparação, julgamento ou apreciação de

credenciamento e recredenciamento de

um indicador e que deverá ser considerado

IES;

como referencial mínimo de qualidade.

II.Organização didático-pedagógica para os
cursos;

Conceito

Descrição

1

Quando os indicadores
da dimensão avaliada
configuram um quadro
MUITO AQUÉM do que
expressa o referencial
mínimo de qualidade.
Quando os indicadores
da dimensão avaliada
configuram um quadro
AQUÉM
do
que
expressa o referencial
mínimo de qualidade.
Quando os indicadores
da dimensão avaliada
configuram um quadro
SIMILAR/SATISFATÓRI
O ao que expressa o
referencial mínimo de
qualidade.
Quando os indicadores
da dimensão avaliada
configuram um quadro
ALÉM do que expressa
o referencial mínimo de
qualidade.
Quando os indicadores
da dimensão avaliada
configuram um quadro
MUITO ALÉM do que
expressa o referencial
mínimo de qualidade.

2

3

4

5

III.Corpo social, para credenciamento e
recredenciamento de IES e regulação de
cursos;
IV.Instalações físicas para credenciamento e
recredenciamento de IES e regulação de
cursos.
§ 1º - No caso de instrumento de
credenciamento e recredenciamento de
IES, os Indicadores das dimensões devem
ter como referência, pelo menos, os
seguintes aspectos:
I.

Organização

viabilidade

institucional:

do

PDI,

missão,

efetividade

institucional, suficiência administrativa,
representatividade discente e docente,
recursos

financeiros

e

autoavaliação

institucional; políticas para o ensino, para
a pesquisa e para a extensão;
II.

Corpo

social:

acompanhamento
carreira,

capacitação

docente,

produção

plano

científica,

técnico-administrativo,

e
de

corpo

organização

do

Art. 3º - Constitui-se no conceito 3 (três), na

controle acadêmico, programa de apoio

escala de 1 a 5, o referencial mínimo de

ao estudante;

qualidade, devendo a avaliação dar-se com
base no seguinte quadro:
Art. 4º - Os Instrumentos utilizados para os
fins de que trata o artigo 1º devem
contemplar as seguintes dimensões:

III.

Instalações físicas: instalações

administrativas, auditórios, salas de aula,
instalações

sanitárias,

áreas

de

convivência, infraestrutura de serviços,
biblioteca

(instalações

para

acervo,

informatização, políticas de aquisição,
expansão e atualização do acervo),
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material de T.I para a administração,

serviços e pessoal), material de T.I

docentes e discentes, segurança das

disponível para a administração, docentes

instalações físicas e acessibilidade.

e discentes.

§ 2º - Os Indicadores das dimensões,
observadas

as

especificidades

dos

processos de regulação dos cursos,
devem ter como referência os seguintes
Organização didático-pedagógica:

políticas institucionais expressas no PDI,
contexto educacional, ação colegiada,
atuação da coordenação, autoavaliação
institucional,

atividades

discentes

e

Projeto Pedagógico do Curso – PPC, no
que se refere a: objetivos, perfil do
egresso, conteúdos, ementas, bibliografia,
metodologia,
prática

estágio

supervisionado,

profissional,

atividades

processo de recredenciamento.
Art. 5º - Na elaboração de todos os
devem

ser

observados

requisitos legais e normativos, em sintonia
com a legislação complementar e ou com
atos normativos devidamente instruídos
no âmbito federal e estadual, no que
couber.
§ 1º - Sem prejuízo de outros que possam
vir a ser instituídos, os requisitos legais e
normativos de que trata o caput, para os
instrumentos

referentes

credenciamento e recredenciamento de

Corpo social: titulação, formação,

regime de trabalho e experiência da
coordenação do Curso; composição do
Colegiado de Curso; titulação, regime de
trabalho e tempo de experiência do corpo
docente no magistério superior; alunos
por turma teórica e prática; número de
disciplinas

por

produção

científica

docente;

pesquisa

dos

e

docentes;

I. Titulação do corpo docente:
a) Universidades e Centros Universitários:
no mínimo, formação em pós – graduação
lato sensu, para todos os docentes, e
percentual mínimo com stricto sensu, de
acordo com os artigos 66 e 52 da Lei
9394/1996;
b) Faculdades: formação mínima em pós-

formação e experiência do corpo técnico-

graduação lato sensu para todos

administrativo;

docentes (art.66 da Lei 9394/1996).

e

programas

de

atendimento ao estudante;
III.

os

II. Regime de Trabalho:

Instalações físicas: dependências

administrativas,

dependências

acadêmicas para docentes e discentes,
biblioteca (espaço físico, acervo, serviços
e

ao

IES, são os seguintes:

complementares, TCC e ENADE;
II.

aspecto a ser avaliado somente no

instrumentos

aspectos:
I.

§ 3º - A responsabilidade social da IES é

pessoal),

bibliografia

básica

a) Universidades: no mínimo um terço do
corpo docente em tempo integral (art.52,
da Lei 9394/1996);

e

b) Centros Universitários: no mínimo um

complementar, periódicos, laboratórios

quinto do corpo docente em tempo

específicos (espaço físico, equipamentos,

integral (art.1º, Decreto 5.786/2006);
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III. Plano de Cargos e Salários aprovado

Art. 6º - Compete à CEPS/CEE/MT a

nas instâncias próprias;

aprovação dos Instrumentos de Avaliação

IV. Diretrizes para elaboração do Projeto
Pedagógico Institucional – PPI e do Plano

da Educação Superior.

de Desenvolvimento Institucional – PDI

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

(Resolução nº 01/2009-CEE/MT);

REGISTRADA, PUBLICADA

V. Projeto de Avaliação Institucional

CUMPRA-SE

desenvolvido por Comissão Própria de

Cuiabá, 05 de abril de 2011.

Avaliação (Lei 10861/04).

Geraldo Grossi Júnior

§ 2º - Sem prejuízo de outros que possam

Presidente

vir a ser instituídos, os requisitos legais e

H O M O L O G O:

normativos de que trata o caput, para os

Eliene José de Lima

instrumentos referentes à autorização,

Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia

reconhecimento

e

reconhecimento

de

renovação
cursos,

são

de
os

seguintes:

Resolução Normativa nº 01/2012CEE/MT

I.
Coerência
com
as
Diretrizes
Curriculares Nacionais – DCNs;

Fixa normas para oferta da
Educação Especial na Educação
Básica do Sistema Estadual de
Ensino de Mato Grosso.

II. Estágio (conforme o que o estabelecem
as DCNs de cada Curso);
III. Disciplina LIBRAS optativa /obrigatória
(Decreto 5626/2006);
IV. Carga horária mínima e tempo mínimo
de integralização e denominação:

O

a) Bacharelados: Res.CNE/CES

das atribuições legais, de acordo com o

02/2007;

disposto nos artigos 58, 59 e 60 da Lei

b) Licenciaturas: Res.CNE/CP

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e suas

02/2002;

alterações; e em conformidade com a Lei

c) Pedagogia (licenciatura): Res.

Complementar nº 49, de 1º de outubro de

CNE/CES 01/2006;

1998, e suas alterações; com o art. 24 da

d) Tecnológico – CSTs (de acordo com o

Convenção sobre os Direitos das Pessoas

Catálogo Nacional de Cursos Superiores

com

de Tecnologia - MEC);

Facultativo, aprovado por meio do Decreto

V. TCC (conforme o que estabelecem as
DCNS de cada curso).

CONSELHO

ESTADUAL

DE

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso

Deficiência,

e

seu

Protocolo

Legislativo nº 186/2008, com status de
emenda constitucional e promulgados pelo
Decreto nº 6949/2009; demais diretrizes
nacionais pertinentes, e por decisão da
Plenária do dia 20.12.2011,
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e fornecer-lhe meios para progredir no

R E S O L V E:

trabalho

Capítulo I

garantindo

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

transversal

da

em
o

estudos

posteriores,

atendimento educacional

especializado por professores qualificados.

Art. 1º - A Educação Especial, como
modalidade

e

Educação

Art. 4º - Para fins desta Resolução,
considera-se público-alvo da Educação

Básica, ao perpassar todas as etapas e

Especial:

modalidades de ensino, deve-se constituir

I. alunos com deficiência: aqueles que

como

parte

integrante

da

educação

regular, visando favorecer o processo de

têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, intelectual, mental ou
sensorial;

escolarização dos alunos com deficiência,
com

transtornos

globais

de

desenvolvimento e com altas habilidades
ou superdotação.

desenvolvimento: aqueles que apresentam
um

quadro

de

alterações

desenvolvimento

Art. 2º - A Educação Especial pauta-se nos
princípios éticos, políticos e estéticos que
fundamentam a educação, de modo a
assegurar

II. alunos com transtornos globais do

aos

que

apresentam

necessidades educacionais especiais:

a observância do direito de cada aluno de
realizar seus projetos de estudo, de
trabalho e de inserção na vida social;

neuropsicomotor,

comprometimento nas relações sociais, na
comunicação ou estereotipias motoras.
Incluem-se nessa definição alunos com
autismo clássico, síndrome de Asperger,
síndrome de Rett, transtorno desintegrativo
da

I. a preservação da dignidade humana e

infância

(psicoses)

e

III. alunos

com

habilidades/superdotação:

educando,

a

conhecimento

humano,

e

combinadas:

intelectual,

valorização

das

potencialidades,

suas
bem

e

diferenças

como de

suas

necessidades educacionais especiais, no
processo de ensino e aprendizagem, como
base para a constituição e a ampliação de
valores,

atitudes,

conhecimentos,

habilidades e competências;

cidadania, da capacidade de participação
política

e

que

com

as

áreas

do

isoladas

ou

liderança,

psicomotora, artes e criatividade.
Art.

5º

-

Para

a

identificação

das

necessidades educacionais especiais do
aluno, as decisões quanto ao atendimento
necessário cabe à equipe técnica da
unidade escolar, que procederá à sua

III. o desenvolvimento para o exercício da
social,

altas
aqueles

apresentam um potencial elevado e grande
denvolvimento

reconhecimento

transtornos

invasivos sem outra especificação;

II. a busca da identidade própria de cada
o

no

econômica

e

avaliação pedagógica, com a colaboração
da família.

sua

ampliação, mediante o cumprimento de

§ 1º – O atendimento especializado a que

seus deveres e o usufruto de seus direitos.

se refere o caput deste artigo será

Art. 3º - A Educação Especial tem por
objetivo

desenvolver

assegurar-lhe

a

o

formação

educando,

realizado no período inverso da sala de
aula comum.

comum

indispensável para o exercício da cidadania
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§ 2º - Havendo dúvida na avaliação

instituições comunitárias, confessionais ou

realizada pela escola, em relação à

filantrópicas, sem fins lucrativos.

necessidade de atendimento educacional
especializado,

esta

deverá

solicitar

orientação da Gerência de Educação
Especial – SEDUC-MT, com interveniência
de equipe multiprofissional e/ou órgãos

§ 2º- Os serviços de apoio pedagógico
especializado nas classes comuns serão
desenvolvidos mediante:
a) atuação

colaborativa

de

professor

especializado em educação especial;

afins, das Secretarias Municipais.

b) atuação de profissional tradutor
§ 3º- A avaliação diagnóstica diferencial, o

/intérprete

atendimento

códigos aplicáveis;

e

serviços

de

apoio

especializados necessários para os alunos
com

necessidades

c) atuação

educacionais

de

profissionais

especiais, matriculados na rede privada de
ensino, são responsabilidades da própria

das

línguas

e

professor

dos

e

itinerantes,

outros
intra

e

interinstitucionalmente;
d) atuação de profissional auxiliar do

escola.

professor regente;
e) atuação de profissional instrutor

Capítulo II

surdo;

DA OFERTA DOS SERVIÇOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

f) atuação de profissional guia-intérprete;
g) disponibilização de outros apoios e

Art. 6º – No Sistema Estadual de Ensino,

recursos necessários à aprendizagem,

a educação especial será ofertada, nas

à locomoção e à comunicação;

redes pública e privada, através dos

h) oferta de formação continuada e

serviços

de

apoio

especializado

e

pedagógico

demais

orientação

serviços

pedagógica

ao

professor regente.

especializados.
§ 3º - O AEE é realizado, prioritariamente,
§ 1º - Os serviços de apoio pedagógico

na sala de recursos multifuncionais da

especializado destinam-se aos alunos com

própria escola ou de outra escola de

necessidades

especiais,

ensino regular, no turno inverso da

matriculados no ensino regular, e serão

escolarização, não sendo substitutivo às

desenvolvidos em classes comuns do

classes comuns, podendo ser realizado,

ensino

também,

regular

Educacional
ofertado

educacionais

em

multifuncionais

e

no

Atendimento

Especializado
salas
ou

de

em

(AEE),
recursos

centros

atendimento

especializado

da

pública,

rede

e/ou

da

privada

de
rede

em

centro

de

atendimento

especializado, mantido pela rede pública
ou

de

instituições

comunitárias,

confessionais, ou filantrópicas sem fins
lucrativos.

de
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§ 4º - O atendimento a que se refere o
caput

deste

artigo

dar-se-á,

áreas

de

V. cumprir

ensino regular em que o aluno estiver

inerentes

-

Social,

as
a

demais
sua

exigências

implantação

e

funcionamento.

matriculado.
5º

Assistência

Esporte, Lazer e Trabalho;

preferencialmente, na mesma unidade de

§

Saúde,

Na

impossibilidade

desse

atendimento no mesmo local, o aluno será
atendido na unidade escolar mais próxima,
que oferte o serviço.

§ 1º - Os Centros de Atendimento
Educacional
oferecer

Especializado
serviços

de

devem
avaliação,

estimulação essencial, capacitação em
serviço, educação para o trabalho, além do

Art. 7º - O Atendimento Educacional
Especializado se efetiva a partir do
processo de relacionamento do aluno com
o ambiente escolar e que possibilite o

atendimento educacional especializado –
AEE, contando com a participação de
equipe multiprofissional, equipamentos e
materiais específicos, devendo:

reconhecimento das suas potencialidades

a) prover as demais escolas dos recursos

e necessidades pessoais.

instrucionais necessários para o alunado

Art. 8º - Os Centros de Atendimento
Educacional Especializado destinados a
alunos com deficiências, cujo grau de
comprometimento intelectual, sensorial,
motor

ou

psíquico

permanentemente

atividades

impeça
de

vida

autônoma desses discentes, deverão:

da educação especial que as frequentam;
b) atender

complementarmente

aos

alunos público alvo da educação especial
matriculados nas escolas da rede, em
todas

as

suas

etapas

e

que

não

apresentem temporariamente condições
de o fazer.

I. requerer credenciamento, exceto se já

§ 2º- Os serviços desenvolvidos nos

credenciados para a Educação Básica, e

Centros de Atendimento Especializado

autorização

deverão ser planejados e executados por

para

funcionamento,

nos

termos da Resolução nº 630/08-CEE/MT e
desta normativa;

professores

especializados

e/ou

capacitados.

II. dispor de instalações, equipamentos e
recursos didáticos específicos à natureza

§ 3º - As Instituições não governamentais,

do atendimento prestado;

sem fins lucrativos, que ofertam serviços

III. organizar o atendimento, respeitando

de educação especial, poderão efetuar

as condições individuais de cada aluno;

convênios com órgãos e/ou entidades para

IV. viabilizar

o desenvolvimento de atividades que

a

oferta

complementares
multiprofissional,

de

serviços

e
em

parceria

equipe

possibilitem

com

finalidades.

o

cumprimento

de

suas

entidades públicas ou privadas ligadas às

108

Art. 9º O Sistema Estadual de Ensino,

Parágrafo único – o aluno poderá ser

mediante ação integrada com o Sistema

encaminhado para cursos destinados a

Único de Saúde, organizará o atendimento

Educação de Jovens e Adultos – EJA,

educacional

alunos

preferencialmente em período diurno, bem

impossibilitados de frequentar as aulas em

como para a Educação Profissional e

razão

Tecnológica, visando à sua inserção no

especializado

de

a

tratamento de saúde

implique

internação

que

hospitalar,

mundo do trabalho.

atendimento ambulatorial ou permanência
Art. 11 - Em se tratando de alunos com

prolongada em domicílio.

deficiência que apresentam impedimento
§ 1º - O atendimento em ambiente

de longo prazo, de natureza física,

hospitalar e domiciliar deve propiciar

intelectual,

continuidade

de

transtorno global de desenvolvimento, e

desenvolvimento e de aprendizagem de

que requeiram atenção individualizada nas

discentes

regular

atividades da vida autônoma e social, bem

frequência às salas de aula, contribuindo

como, ajuda e apoio intensos e contínuos,

sobremaneira para o seu retorno ao

deverão eles ser encaminhados a outros

ambiente escolar.

serviços mantidos pelo poder público ou

ao

processo

impossibilitados

da

privado,
§ 2º - No caso de que trata o caput deste
artigo, o registro de frequência deve ser
realizado com base no relatório elaborado
pelo

professor

encarregado

atendimento hospitalar ou domiciliar, a
emissão de toda documentação escolar
desempenho,

e

o

encaminhamento à sua escola de origem.
Art. 10 - Aos alunos com deficiência
intelectual ou múltipla, ao completarem 18
(dezoito) anos, deverá ser expedido, pelas
Instituições de Ensino a que pertençam,
relatório

que

apresente,

sensorial,

os

e

atendimentos

Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer
e Trabalho.
Capítulo III
A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO

Escolar, a que o aluno esteja vinculado, o

seu

para

do

§ 3º - É de responsabilidade da Unidade

ao

ou

complementares à educação, tais como:

atendimento ao aluno.

relativa

mental

de

forma

descritiva, as habilidades e competências
alcançadas, além do histórico escolar.

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Art. 12 – Todas as unidades escolares do
sistema de ensino deverão observar na
organização

de

seu

projeto

político-

pedagógico a legislação vigente, no que se
refere à educação especial no âmbito da
educação básica, garantindo a formação
pedagógica a todos os professores, para
esse

atendimento

e

para

o

desenvolvimento de práticas coletivas de
educação inclusiva.
Parágrafo

único

educação

inclusiva

-

Entende-se
aquela

que

por
se
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fundamenta no respeito à diversidade

c) oferta de serviços de apoio pedagógico

humana e organiza-se em todos os

especializado, visando ao atendimento das

aspectos:

demandas da unidade escolar em relação

administrativo,

estrutural,

arquitetônico, material e pedagógico, para

às

necessidades

favorecer a aprendizagem de todos os

deficiência;

alunos.

d) temporalidade flexível, com respectiva
avaliação

Art. 13 – Na elaboração do projeto políticopedagógico, a escola deve prever a oferta
dos

serviços

da

educação

especial,

considerando os seguintes aspectos:
I. oferta

de

pedagogia

interativa, interdisciplinar e inclusiva, com
a identificação das habilidades e das
necessidades

de

cada

estudante,

organizando os recursos pedagógicos
necessários

à

desenvolvimento

garantia
humano

do
e

da

aprendizagem;

alunos

com

diagnóstico–pedagógica,

durante o ano letivo, para atender às
necessidades educacionais dos alunos
com

deficiência

deficiências

dialógica,

dos

intelectual

múltiplas,

de

ou

com

forma

que

possam concluir, em tempo maior, o
currículo previsto para as etapas, séries,
ciclos,

fases

ou

períodos

escolares,

principalmente nos anos finais do ensino
fundamental;
e) atendimento educacional aos alunos
que

apresentam

altas

habilidades/superdotação,

mediante

II. participação e articulação com a família

programas de:

e

assegurando

1. atividades de enriquecimento em

qualidade

classes regulares;

com

a

resposta

comunidade,

educativa

de

à

2. ensino individualizado;

diversidade dos estudantes;
III. cumprimento do que determina a Lei
Federal nº 10.172/2001, que assegura aos
estudantes

com

deficiência

a

acessibilidade e a permanência na escola;
IV. previsão e provisão de:
a) professores
capacitados

especializados

para

o

3. estudos independentes;
4. agrupamentos especiais;
5. programas de orientação individual
ou grupal;
6. aceleração e/ou entrada precoce
em classes mais avançadas;

e/ou

atendimento

às

necessidades educacionais dos alunos;

7. elaboração

de

propostas

curriculares com aprofundamento do
conteúdo;
8. atividades

especiais

b) flexibilização curricular para os alunos

suplementares e diversificadas;

que apresentem

a) atendimento ao aluno com surdez,

diferenças significativas

no processo de aprendizagem em relação

observando-se:

à maioria dos alunos;
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1. a inclusão deve acontecer desde a

sinalização, diferenciadas dos demais

educação infantil até a educação

alunos, a acessibilidade aos conteúdos

superior;

curriculares, mediante

2. deve-se

desde

linguagens e códigos aplicáveis, como o

utilização de recursos de que necessitam

sistema Braille – Sorobã, e a Língua

para superar as barreiras no processo

Brasileira de Sinais (Libras), sem prejuízo

educacional;

da língua portuguesa, facultando-lhes, e às

3. os professores precisam conhecer e

suas famílias, a opção pela abordagem

usar a língua de sinais;

pedagógica

necessários

cedo,

de

a

4. são

garantir,

utilização

que

julgarem

ambientes

consultando,

educacionais estimuladores, que desafiem

profissionais

o pensamento explorem suas capacidades

caso.

em todos os sentidos;

d) garantir

5. devem ser contemplados o ensino de

máxima, dos alunos com necessidades

Libras, o ensino em Libras e o ensino da

educacionais especiais, por turma, do

língua portuguesa;

seguinte modo:

6. deve-se

garantir

conhecimento,
como,

o

a

o

acesso

acessibilidade,

atendimento

se

adequada,

necessário,

especializados
quantificação

em

os
cada

mínima

e

ao

1. em classes comuns: 2 (dois) alunos, no

bem

máximo, por turma de até 20 (vinte)

educacional

alunos;

especializado;

2. alunos

com

deficiência

física

7. não se deve restringir ao uso desta ou

(poliomielite, espinha bífida e outras)

daquela língua;

deverão ser matriculados em turmas sem

8. o AEE deve ser oferecido no turno

redução de número de aluno por turma;

inverso, todos os dias;

3. em salas de recursos multifuncionais
na rede regular de ensino, as turmas serão

b) condições para reflexão e elaboração
teórica da educação inclusiva no âmbito da
atuação

profissional,

desenvolvimento

da

formação,

pesquisa,

com

protagonismo dos professores, articulando
experiência

e

conhecimento

com

as

necessidades e possibilidades surgidas na

compostas por, no mínimo, 05 (cinco) e, no
máximo, por 15 (quinze) alunos;
4. nos

Centros

de

Atendimento

Educacional Especializado que ofertam os
serviços de oficinas pedagógicas, as
turmas serão compostas de, no mínimo, 10
(dez) e, no máximo, de 15 (quinze) alunos.

relação pedagógica, inclusive por meio de
colaboração com instituições de ensino

Art. 14 - O currículo a ser desenvolvido em

superior e de pesquisa;

todas as instituições educacionais do
Sistema Estadual de Ensino, quando

c) deve ser assegurada, no processo

direcionadas

educativo de alunos que apresentam

necessidades

dificuldades

deverá incluir em seu projeto político

de

comunicação

e

aos

alunos

educacionais

com

especiais,
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pedagógico ações que flexibilizem suas
propostas,

sem

prejuízo

II. elaborar e executar plano de Atendimento

das

Educacional Especializado, avaliando a

complementações provindas do AEE, e

funcionalidade e a aplicabilidade dos

que atendam às necessidades peculiares

recursos pedagógicos e de acessibilidade;

desses discentes.

III. organizar, junto com o coordenador
pedagógico, o tipo e o número de

Parágrafo único - No ensino regular,
deverá ser utilizada a tecnologia assistiva,
para suprir as necessidades especiais do
aluno.

atendimentos aos alunos, na sala de
recursos multifuncionais;
IV. acompanhar

a

funcionalidade

e

a

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e

Art. 15 - A avaliação do rendimento
escolar

será

contínua,

cumulativa,

descritiva e deve levar em consideração a
flexibilização
prevalência

curricular
dos

necessária

aspectos

à

qualitativos

sobre os quantitativos, e os aspectos
básicos

de

comportamento

social,

mormente bem considerados os aspectos
diferenciados

dos

alunos

com

de acessibilidade, na sala de aula comum
do ensino regular, bem como em outros
ambientes da escola, interfaceando seu
planejamento

de

ensino

com

os

professores das turmas regulares;
V. fomentar,

junto

à

gestão

escolar,

parcerias com as áreas intersetoriais na
elaboração

de

disponibilização

estratégias
de

e

recursos

na
de

acessibilidade;

necessidades especiais.

VI. orientar os demais professores e as
Capítulo IV

famílias sobre os recursos pedagógicos e

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL

quanto a acessibilidade aos espaços,

Art. 16 - Os professores que atuam em

VII. ensinar e usar a tecnologia assistiva, de

salas de recursos multifuncionais ou em

forma a ampliar habilidades funcionais dos

centros

alunos,

de

atendimento

educacional

utilizados pelo aluno;

promovendo

especializado deverão ser capacitados

participação;

e/ou especializados mediante programas

VIII. estabelecer

autonomia

articulação

com

e
os

professores da sala de aula comum,

de formação inicial e continuada.

visando à disponibilização dos serviços,
Art. 17 - São atribuições do professor do

dos

Atendimento Educacional Especializado:

acessibilidade e das estratégias que

I. identificar, elaborar, produzir e organizar
serviços,

recursos

pedagógicos,

de

acessibilidade e estratégias, considerando
as

carências

dos

necessidades especiais;

alunos

com

recursos

pedagógicos,

da

promovem a participação dos alunos, nas
atividades escolares.
Art.18 – Para atuar nos serviços de
Educação Especial, o professor deverá ter
habilitação em cursos de licenciatura
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plena, com especialização em educação

de pessoas que apresentam necessidades

especial.

educacionais especiais, capazes de se

Art. 19 – Para atuar nos serviços da

integrar no sistema regular de ensino, nos

Educação Especial, os profissionais

termos da legislação vigente e das normas

deverão atender a todas as exigências

próprias

do Plano Nacional de Educação,

principalmente a Resolução nº 02/09-

atinentes à modalidade.

CEE/MT, ou outra que vier substituí-la.

Capítulo V

do

sistema

de

ensino,

Art. 22 - O aluno com altas habilidades

DOS ESPAÇOS, DAS INSTALAÇÕES E
DOS EQUIPAMENTOS

poderá avançar, desde que apresente

Art. 20 – Todas as instituições que

conhecimento compatíveis com a etapa, a

integram o Sistema Estadual de Ensino

série, o ciclo, a fase ou o período

devem garantir o acesso e a permanência

subsequente,

dos alunos que apresentam necessidades

equipe multiprofissional.

educacionais especiais, assegurando a
acessibilidade, mediante eliminação de
obstáculos arquitetônicos, urbanísticos, na
edificação

–

incluindo

equipamentos

e

instalações,

mobiliário

–

e

no

transporte escolar, bem como de barreiras
nas comunicações, provendo as escolas
dos recursos necessários.

mínimos

respeito

à

realizada

a

estabelecidos

acessibilidade,
adaptação

deve

das

com
ser

escolas

existentes e condicionada a construção e
autorização de funcionamento de novas
escolas ao preenchimento dos requisitos
de infraestrutura definidos pela Lei nº
10.048/2004.

garantida

por

necessidades

educacionais

especiais,

para fins de transferência, será expedido
Relatório Circunstanciado das atividades
desenvolvidas

e de seu estágio de

aprendizagem,

constando

capacidades,

bem

suas

como

os

que preconiza a norma vigente.
Art.

24

-

O

necessidades

aluno

que

apresente

educacionais

especiais,

incluso em classe comum do ensino
regular, terá sua avaliação e promoção
com

base

nas

capacidades

correspondentes ao previsto para os
demais

alunos,
e

no

projeto

regimento

político

escolar

da

unidade de ensino.

DA MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIA E
PROMOÇÃO
– É

avaliação

Art. 23 - Ao aluno que apresente

pedagógico
Capítulo VI

Art. 21

mediante

recursos/equipamentos utilizados, além do

Parágrafo único - Para atender aos
padrões

capacidades em todas as áreas do

a matrícula

compulsória, em cursos regulares de
estabelecimentos públicos e particulares,

Capítulo VII
DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 25 - O Sistema Estadual de Ensino
deve constituir e fazer funcionar setor
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próprio e responsável pela supervisão de

deverá orientar as unidades escolares

todas as ações inerentes à Educação

objetivando adequar seu PPP e regimento

Especial, na SEDUC/MT e nas Secretarias

escolar à modalidade.

Municipais de Educação, mormente as que
Capítulo IX

viabilize e dê sustentação ao processo de
construção de uma educação inclusiva,

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

dotado de recursos humanos, materiais e

Art. 27 – Vencidas as atuais autorizações

financeiros necessários.

concedidas

às

públicas

privadas,

Parágrafo único – Compete ao atual setor
de Educação Especial da SEDUC/MT, ou
outro que o substituir, elaborar e propor:
orientações curriculares, programas de
formação

inicial

orientações

ou

para

continuada,
coordenadores

e

unidades
para

escolares,
ministrar

exclusivamente a modalidade Educação
Especial, estas só poderão ser renovadas
se demonstrada a real impossibilidade de
se constituírem em Centro de Atendimento
Educacional Especializado, nos termos
desta normativa.

pedagógicos e professores de AEE; propor
e

implementar

procedimentos

de

Art. 28 – O atendimento educacional

acompanhamento

dos

especializado – AEE – aos estudantes da

em

rede pública de ensino regular poderá ser

funcionamento nas escolas regulares, na

oferecido pelos sistemas públicos de

perspectiva

ensino ou pelas instituições comunitárias,

avaliação
serviços

e
de

Educação
de

Especial

aprimoramento

da

qualidade do processo educacional.

confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, com atuação exclusiva na

Capítulo VIII

educação especial, conveniadas com o

DO CREDENCIAMENTO E DA
AUTORIZAÇÃO

Poder Executivo competente, desde que,
para tal, esteja credenciada e autorizada

DE INSTITUIÇÕES E CURSOS DA

pelo sistema de ensino.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 26 - As Escolas credenciadas para
oferta da Educação Básica, autorizadas
para

oferta

de

suas

etapas

e/ou

modalidades, deverão incluir serviços de
Educação Especial,
previstos

no

estes devidamente

seu

Projeto

Político

Pedagógico e Regimento Escolar.
Parágrafo único – A Secretaria de Estado

Art. 29 – Na ausência ou insuficiência de
professor

habilitado,

poderão

ser

admitidos, até o ano de 2020, profissionais
com curso de qualificação em Educação
Especial.
Art. 30 – Fica revogada a Resolução nº
261/2002-CEE/MT, de 05 de novembro de
2002, e qualquer disposição em contrário.

de Educação, por intermédio de seu setor

Art. 31 – Esta Resolução entra em vigor na

encarregado

data da sua publicação.

da

Educação

Especial,
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REGISTRADA, PUBLICADA
CUMPRA–SE
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2012

prisional e àqueles que cumprem medidas
de segurança.

Aguinaldo Garrido
Presidente do CEE/MT

Art. 2º - A oferta de educação para jovens
e adultos em estabelecimentos penais

Homologo:

obedecerá às seguintes orientações:

SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

I. é atribuição dos órgãos responsáveis
pela educação no Estado e deverá ser
realizada em articulação com os órgãos

Resolução Normativa nº 002/2012CEE/MT

responsáveis

CONSELHO

ESTADUAL

administração

penitenciária;

Dispõe sobre as normas para a
oferta, no Sistema Estadual de
Ensino, da educação para pessoas
privadas
de
liberdade,
nos
estabelecimentos penais.
O

pela

DE

II. será financiada com as fontes de
recursos

públicos

vinculados

à

manutenção e desenvolvimento do ensino,
entre as quais o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e

EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições

de

legais, e de conformidade com a Lei Nº

Educação

9.394/96, de 20 de dezembro de 1996; Lei

modalidade de Educação de Jovens e

Complementar Nº 049/98, de 1º de outubro

Adultos e, de forma complementar, com

de 1998 e suas alterações; a Resolução Nº

outras fontes estaduais e federais;

02/10-CEB/CNE, de 19 de maio de 2010 e
por decisão Plenária do dia 11.11.2011,

Valorização

dos

Profissionais

da

destinados

à

(FUNDEB),

III. estará

associada

complementares

de

às

ações

cultura,

esporte,

inclusão digital, educação profissional,

RESOLVE:

fomento à leitura e a programas de
Art. 1º - As ações de educação em

implantação, recuperação e manutenção

contexto de privação de liberdade devem

de bibliotecas destinadas ao atendimento

estar calcadas na legislação educacional

à população privada de liberdade, inclusive

vigente no país, na Lei de Execução Penal,

às ações de valorização dos profissionais

nos tratados internacionais firmados pelo

que trabalham nesses espaços;

Brasil, no âmbito das políticas de direitos
humanos

e

privação

atendendo

às

diferentes

níveis

de

liberdade,

especificidades
e

modalidades

dos
de

IV. promoverá
comunidade
liberdade

extensivas

diferenciado

condenados,

presos

egressos

provisórios,
do

sistema

e

envolvimento

dos

familiares

da
dos

indivíduos em situação de privação de

educação e ensino e sendo, assim,
aos

o

e

proverá
de

acordo

atendimento
com

as

especificidades de cada medida e/ou
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regime

prisional,

considerando

as

necessidades de inclusão e acessibilidade,
bem como as peculiaridades de gênero,

campanhas sobre o valor da educação em
espaços de privação de liberdade;
III.

implementar, nos estabelecimentos

raça e etnia, credo, idade e condição social

penais, estratégias de divulgação das

da população atendida;

ações de educação para os internos,
incluindo-se chamadas públicas periódicas

V. poderá

ser

realizada

mediante

destinadas a matrículas.

vinculação a unidades educacionais e a
programas

que

funcionem

fora

dos

Art. 4º - Os órgãos responsáveis pela

estabelecimentos penais;

Educação

VI. desenvolverá políticas de elevação de

consideração

escolaridade associada à qualificação

educação em espaços de privação de

profissional, articulando-as, também, de

liberdade, deverão incentivar a promoção

maneira

de

intersetorial,

a

políticas

e

no

Estado,
as

novas

levando

em

especificidades

da

estratégias

pedagógicas,

programas destinados a jovens e adultos;

produção de materiais didáticos e a

VII. contemplará o atendimento em todos

implementação de novas metodologias e

os turnos;

tecnologias educacionais, assim como de

VIII. será organizada de modo a atender

programas

educativos

na

modalidade

às peculiaridades de tempo, espaço e

Educação a Distância (EAD), a serem

rotatividade

empregados no âmbito das escolas do

da

população

carcerária

levando em consideração a flexibilidade

sistema prisional.

prevista no art. 23, da Lei nº 9.394/96.
Art. 5º - A gestão da educação no contexto
Art. 3º - Visando à institucionalização de
mecanismos

de

informação

sobre

a

educação em espaços de privação de
liberdade, com vistas ao planejamento e
controle social, os órgãos responsáveis
tornar público, por meio de relatório

anual, a situação e as ações realizadas
para a oferta de Educação de Jovens e
Adultos, em cada estabelecimento penal;
II.

promover, em articulação com o

órgão responsável pelo sistema prisional,
programas e projetos de fomento à
pesquisa, de produção de documentos e
publicações

e

a

responsável

pela

ressocialização

no

Estado, deverá promover parcerias com
diferentes esferas e áreas de governo,
bem como com universidades, instituições
de Educação Profissional e organizações

pela educação deverão:
I.

prisional, em conjunto com o órgão

organização

da

sociedade

civil,

com

vistas

à

formulação, execução, monitoramento e
avaliação

de

políticas

públicas

de

Educação de Jovens e Adultos em
situação de privação de liberdade.
Parágrafo Único - As parcerias a que se
refere o caput deste artigo dar-se-ão em
perspectiva

complementar

à

política

de
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educacional implementada pelos órgãos

Art. 9° - As atividades laborais e artístico-

responsáveis pela educação no Estado.

culturais deverão ser reconhecidas e
valorizadas como elementos formativos

Art. 6º - As autoridades responsáveis pela
política de execução penal no Estado
deverão,

conforme

previsto

nas

Resoluções do Conselho Nacional de

integrados à oferta de educação, podendo
ser contempladas no projeto políticopedagógico como atividades curriculares,
desde que devidamente fundamentadas.

Política Criminal e Penitenciária, propiciar
espaços físicos adequados às atividades

Parágrafo Único - As atividades laborais,

educacionais, esportivas, culturais, de

artístico-culturais, de esporte e de lazer,

formação

profissional

integrando-as

e

às

de

lazer,

previstas no caput deste artigo, deverão

rotinas

dos

ser realizadas em condições e horários

estabelecimentos penais.

compatíveis

com

as

atividades

educacionais.
Parágrafo Único - O Estado deverá
contemplar

a

Art. 10 - Educadores, gestores e técnicos

adequação e/ou construção de espaços

que atuem nos estabelecimentos penais

físicos e instalações disponíveis para a

deverão ter acesso a programas de

implementação das ações de educação de

formação inicial e continuada que levem

forma a atender às exigências desta

em consideração as especificidades da

Resolução.

política de execução penal.

Art. 7º - As ações, projetos e programas

§ 1º - Os docentes que atuam nos espaços

governamentais

penais

incluindo

no

o

seu

planejamento

destinados

provimento

de

a

EJA,

materiais

deverão

ser

profissionais

do

magistério devidamente habilitados e com

didáticos e escolares, apoio pedagógico,

remuneração

condizente

alimentação e saúde dos estudantes,

especificidades da função.

com

as

contemplarão instituições e programas
educacionais

dos

estabelecimentos

§ 2º - A pessoa privada de liberdade ou
internada,

penais.

desde

que

possua

perfil

adequado e receba capacitação, poderá
Art. 8º - O Sistema Estadual de Ensino

atuar

deverá contemplar em suas políticas a

educação,

oferta

educativo e não em sua substituição.

da

Educação

Profissional

e

em

apoio

ao

auxiliando-o

profissional
no

da

processo

Tecnológica nos estabelecimentos penais
em

consonância

com

as

Diretrizes

Curriculares Nacionais e demais normas
próprias editadas pelo Conselho Estadual
de Educação de Mato Grosso.

Art. 11 - O planejamento das ações de
educação em espaços prisionais poderá
contemplar,

além

das

atividades

de

educação formal, propostas de educação
não-formal, bem como de educação para o
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trabalho, inclusive na modalidade de

Art. 14 - Esta Resolução entrará em vigor

Educação a Distância, conforme legislação

na data de sua publicação.

pertinente.

REGISTRADA PUBLICADA CUMPRASE

§ 1º - As ações de educação formal
desenvolvidas
devem

Cuiabá, 08 de março de 2012.

nos espaços prisionais

obedecer

a

AGUINALDO GARRIDO
Presidente

calendário

devidamente adequado, a critério da
unidade

escolar,

preferencialmente

comum a todos os estabelecimentos.

Homologo:
SÁGUAS MORAES SOUSA

§ 2º - Devem ser garantidas as condições
de acesso e permanência na Educação
Superior (graduação e pós-graduação), a
partir

da

participação

em

Resolução Normativa nº 04/2012CEE/MT
Fixa normas para a oferta
cursos
na
modalidade
Educação a Distância, nível
Educação Básica, no âmbito
Sistema Estadual de Ensino.

processos

seletivos para ingresso de estudantes que
demandam

esse

nível

de

ensino,

respeitadas as normas vigentes e as
características

e

possibilidades

de
de
de
do

dos

regimes de cumprimento de pena previstas

O

CONSELHO

EDUCAÇÃO

pela Lei n° 7.210/84.

DE

ESTADUAL
MATO

DE

GROSSO

-

CEE/MT, no uso de suas atribuições, e
Art. 12 - O Plano Estadual de Educação

com fundamento no inciso V, do artigo 10

deverá incluir objetivos e metas de

e no parágrafo único do artigo 11, da Lei nº

educação em espaços de privação de

9394, de 20 de dezembro de 1996, e da

liberdade que atendam às especificidades

seção VI, da Lei Complementar nº 49/98,

dos regimes penais previstos no Plano

de 1º de outubro de 1998 e, por decisão da

Nacional de Educação.

Plenária deste Conselho, de 18 de
dezembro de 2012,

Art. 13 - Compete ao Conselho Estadual
de Educação atuar na implementação e

R E S O L V E:

fiscalização destas normas, articulando-se
em regime de colaboração, com os
Conselhos Municipais de Educação, o
Conselho

Penitenciário

Estadual,

Ouvidoria da Segurança Pública e demais
instituições

que

desenvolvam

ações

voltadas para defesa e garantia de direitos
das pessoas privadas de liberdade e

Art. 1º A Educação a Distância (EaD) é
uma modalidade de ensino caracterizada
pela mediação didático-pedagógica, nos
processos de ensino e aprendizagem, que
ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação,
com a interação entre estudantes e

egressos do Sistema Prisional.
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professores

desenvolvendo

atividades

fundamental e o ensino médio, nos termos

educativas em espaços e tempos diversos.

do art. 37, da Lei nº 9394/96;

Art. 2° Os cursos e programas na

IV- na educação profissional técnica de

modalidade EaD deverão ser elaborados

nível

com a mesma duração e carga horária

habilitação

mínimas

especialização profissional técnica.

definidas

para

os

médio,

abrangendo
profissional

cursos

de

técnica

e

correspondentes cursos organizados de
forma

presencial,

atendendo-se

às

respectivas prescrições legais nacionais

Art. 5º A unidade escolar credenciada e
autorizada pelo CEE/MT para ofertar a
Educação Básica no ensino fundamental e

que tratam da matéria.

médio deverá oferecer atendimento a
Art. 3º A

EaD

metodologia,
peculiares,

organiza-se

gestão
em

e

avaliação

consonância

Diretrizes

Curriculares

Educação

Básica,

com

as

Nacionais

da

as

Curriculares Nacionais

segundo

Diretrizes

específicas da

natureza do curso, objeto do pedido,
emitidas

pelo

Educação(CNE)

Conselho
e

Nacional

pelas

de

normas

distância, nos termos do inciso I, do artigo
anterior, quando os estudantes:
I.estejam impedidos, por motivo de saúde,
de acesso à escola regular;
II.sejam

pessoas

requeiram

serviços

deficiência

especializados

que
de

atendimento;
III.encontrem-se no exterior e não tenham
como se alfabetizar em língua portuguesa;

complementares do CEE/MT.

IV.residam
Art. 4º A EaD poderá

com

em

regiões

afetadas

ser ofertada na

temporariamente por calamidades que

Educação Básica, nas seguintes etapas e

impedem a mobilização de pessoas ou por

modalidades educacionais:

inexistência de rede escolar no lugar de
residência de estudantes de idade própria;

I- no ensino fundamental e médio, a
estudantes matriculados na faixa etária
obrigatória,

exclusivamente

para

a

complementação de aprendizagem ou em
situações emergenciais, nos termos do §
4º, do art. 32, da Lei nº9394, de 1996, do
parágrafo único, do art. 30, do Decreto

V.compulsoriamente

sejam

transferidos

para regiões de difícil acesso, incluindo
missões

localizadas

em

regiões

de

fronteira;
VI. estejam em situação de pessoas em
regime de acolhimento ou internação, ou
privados de liberdade.

Federal nº 5.622/2005, e da Lei Federal nº
8069/90;

Art. 6º A educação especial na modalidade

II- na educação especial, respeitadas as

EaD deve atender todos os requisitos da

especificidades legais pertinentes;

Resolução nº 01/2012-CEE-MT.

III- na educação de jovens e adultos (EJA),
abrangendo o 2º segmento do ensino
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Art. 7º A oferta da EJA desenvolvida por

b) visitas técnicas e aulas práticas;

meio da EaD será organizada somente a

c) seminários temáticos;

partir

d) atividades artístico-culturais;

do

segundo

segmento

ou

equivalente do ensino fundamental e no

e) plantão de dúvidas;

ensino

a mediação

f) atividades relacionadas a laboratório de

didático-pedagógica nos processos de

ensino e aprendizagem, dentre outras,

ensino e aprendizagem ocorrerá com a

quando for o caso.

utilização dos meios de tecnologias de

II - corpo docente com as qualificações

informação e comunicação (TICs), com

mínimas exigidas, de acordo com a

estudantes e professores desenvolvendo

legislação

atividades educativas em espaços e

preferencialmente,

tempos diversos.

continuada para a atuação na EJA,

médio,

na

qual

em

vigor

e,

com

ainda,
formação

modalidade EaD;
Parágrafo único. A matrícula em Cursos
e

Programas

a

Distância

da

EJA,

correspondentes ao 2º segmento ou
equivalente do ensino fundamental e
ensino

médio,

independentemente

será
de

efetivada
escolarização

anterior, obedecida às normas legais sobre
a matéria, estabelecidas na Resolução nº
005/2011-CEE/MT e nesta Resolução.
Art. 8º A idade mínima para ingresso em
cursos

da

EJA

ou

de

Educação

Profissional Técnica de Nível Médio, na
modalidade EaD, deverá ser a de 18
(dezoito) anos completos, considerando
que a Emenda Constitucional 59, de 11 de
novembro de 2009, estabelece que a
educação básica seja obrigatória e gratuita
dos quatro aos dezessete anos de idade.

III - descrição detalhada dos serviços de
suporte e infraestrutura adequados e
condizentes à realização da proposta
pedagógica de curso, relativamente a:
a) instalações físicas e infraestrutura de
suporte físico e virtual e atendimento
remoto aos estudantes e professores;
b) polos de apoio para a execução
descentralizada de funções pedagógicoadministrativas

relativas

ao

curso,

atualizadas

e

devidamente autorizados;
c) bibliotecas

informatizadas, inclusive com acesso ao
acervo eletrônico remoto, por meio de
redes de comunicação e sistemas de
informação, com regime de funcionamento
e atendimento adequado aos estudantes
da EJA.
Art.10. As PPCs de cursos de Educação

Art. 9º A Proposta Pedagógica de Curso

Profissional Técnica de Nível Médio, na

(PPC) para os cursos da EJA, ofertados na

modalidade de EaD, deverão explicitar:

modalidade de EaD deverá contemplar,
obrigatoriamente:
I - momentos presenciais para:
a) avaliações dos estudantes;

I

-

currículos

condizentes

com

a

metodologia de EaD e a forma de
operacionalização do processo ensino e
aprendizagem;
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II - número de vagas proposto, por ciclo de

X - Plano de operacionalização de estágio

matrícula, observada a relação adequada

profissional supervisionado, quando for o

de professores por número de estudantes;

caso;

III

XI - sistemática de avaliação do estudante,

-

polos

de

apoio

a

serem

autorizados e sua caracterização;

prevendo avaliações presenciais, inclusive

IV - professores licenciados ou com

práticas, e avaliações a distância;

formação específica na área profissional

XII - descrição da forma de controle de

correspondente à disciplina e atividade

frequência dos estudantes nas atividades

curricular para as quais fora indicado,

presenciais obrigatórias tais como: defesa

devendo ser assegurada a interatividade

presencial de trabalho de conclusão de

pedagógica

curso, se previsto, práticas em laboratórios

adequada,

mediante

programa de formação continuada;

de informática, científico e específicos,

V - laboratórios pedagógicos e específicos

oficinas, aulas práticas, visitas técnicas,

para o curso pretendido dotados de

avaliações e outras atividades interativas

equipamentos

previstas;

adequados

ao

perfil

profissional de conclusão proposto;

XIII - relação do corpo docente, com a

VI - infraestrutura tecnológica na sede e

discriminação de área de formação e

nos polos de apoio presencial adequada

atuação do Professor; e

ao

acesso

e

desenvolvimento

das

atividades pedagógicas dos estudantes,
com a utilização da

biblioteca virtual,

meios de comunicação e informação e
demais

possibilidades

da

chamada

XIV

-

relação

a de q uaç ã o

técnico-

administrativo e pedagógico, incluindo:
Diretor, Coordenador de ambiente virtual
da sede e de polo de apoio presencial
Coordenador

-

corpo

(caso previsto), Coordenador Pedagógico,

convergência digital;
VI I

do

do

m at er ia l

d id át ic o a s er u t il iza d o no processo

do

tecnológico,

respectivo

Secretário

eixo
Escolar,

Bibliotecário, dentre outros.

de ensino e aprendizagem, na metodologia
EaD;
VIII - acervo bibliográfico virtual e físico,
atualizado;

Art. 11.

Polos de apoio são unidades

descentralizadas

situadas

diversos

sede,

da

em

locais

devidamente

autorizadas, que operacionalizam funções

IX - formas de acesso à rede, plataforma

pedagógicas

e

administrativas

para

utilizada e suas funcionalidades para os

momentos presenciais de aprendizagem

fins propostos;

dos estudantes, sem prerrogativa de
autonomia.
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§ 1º Os momentos presenciais serão

exigidas para a formação profissional, nos

realizados com a interação de professores

cursos presenciais.

e estudantes promovendo a aprendizagem
§ 5º Para incluir novos polos de apoio,

em uma relação autônoma.

deve a mantenedora interessada solicitar
§ 2º

O polo de apoio deverá estar

contemplado

no

conjunto

da

PPC,

autorização

para

expansão

dessas

unidades descentralizadas, antecedidas,

observando-se, na sua descrição, os

obrigatoriamente,

seguintes aspectos:

prévia in loco realizada pela comissão

I. instalações

físicas

condizentes

e

infraestrutura tecnológica de suporte e
atendimento presencial e remoto aos
estudantes e professores;
II. detalhamento dos serviços midiáticos e
sua capacidade operacional adequados à

de

uma

verificação

especialmente designada pelo CEE/MT
com

acompanhamento da Assessoria

Pedagógica local.
§ 6º É vedada a oferta de cursos de EaD,
em polos de apoio não autorizados para

realização da PPC;
III. laboratórios de informática, científicos e

esse atendimento, cabendo a observância

os específicos do eixo tecnológico a ser

dos locais nominados nos respectivos atos

atendido;
IV. quadro técnico-docente, nominando o
coordenador do polo e o do respectivo eixo
tecnológico/curso

e

os

professores

designados, dentre outros;

autorizativos do CEE/MT.
Art. 12. Os seguintes cursos técnicos de
nível médio, no âmbito do segmento

V. cópia do ato de autorização do curso,

profissional da Saúde, quando oferecidos

objeto do pedido de expansão, e dos

na modalidade de EaD, considerada a

demais cursos na modalidade de EaD,

peculiaridade do perfil profissional de

com polos autorizados naquela localidade.
§ 3º Os recursos institucionais tais como:
prédio,

instalações,

recursos

didáticos

equipamentos,
e

tecnológicos

conclusão, devem cumprir, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) de carga
horária presencial:
I. Técnico em Análises Clínicas;

disponibilizados devem estar de acordo

II. Técnico em Citopatologia;

com as exigências da Resolução nº 630/

III. Técnico em Cuidados de Idosos;

2008/CEE/MT,

IV. Técnico em Enfermagem;

concernente

às

disposições do capítulo III, artigo 9º, seus
incisos e parágrafos, no que couber.
§ 4º Em polo de apoio, estruturas de
laboratórios

móveis

ou

unidades

conveniadas

devem

estar

previstas

atividades práticas de acordo com o perfil
profissional

proposto,

além

daquelas

V. Técnico em Estética;
VI.Técnico em Hemoterapia;
VII.Técnico em Óptica;
VIII.Técnico em Órteses e Próteses;
IX.Técnico em Radiologia;
X.Técnico

em

Reabilitação

de

Dependentes Químicos;
XI.Técnico em Vigilância em Saúde e
XII.Técnico em Saúde Bucal.
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Parágrafo único. Fica estabelecido para

II. em qualificações profissionais técnicas

os demais cursos técnicos de nível médio

de nível médio concluídas;

e especializações profissionais técnicas,

III.

oferecidos na modalidade de EaD, o

profissional

mínimo de 20% (vinte por cento) de carga

educação profissional tecnológica e cursos

horária presencial.

superiores

em

outros

cursos

técnica
de

de

de

educação

nível

graduação,

médio,

mediante

análise dos estudos comprovados, parcial
Art. 13. A avaliação da aprendizagem dos
estudantes em curso a distância visa a sua
progressão para o alcance do perfil
profissional de conclusão, sendo contínua
e

cumulativa,

aspectos

com

prevalência

qualitativos

dos

sobre

os

quantitativos, priorizando os resultados
das avaliações presenciais obrigatórias ao

ou total;
IV por reconhecimento, em processos
formais

de

realizado

em

certificação

profissional,

instituição

devidamente

credenciada pelo Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso ou no âmbito do
sistema

nacional

de

certificação

profissional.

longo do processo sobre as realizadas a
distância e as eventuais provas finais.

Art. 15. Os certificados e diplomas de
cursos

Parágrafo

único.

Respeitadas

as

condições estabelecidas na PPC, toda
instituição

educacional

deve

oferecer

oportunidades de complementação de
estudos,

visando

suprir

a

eventuais

insuficiências formativas constatadas na

a

distância

autorizados

pelo

Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, inseridos no Sistema Nacional de
Informações de Educação Profissional e
Tecnológica

(Sistec),

expedidos

e

registrados na forma da lei, terão validade
nacional.

avaliação.
Art. 16. Deve ser dada garantia de
Art.14. Para prosseguimento de estudos,
a instituição de ensino pode promover o
aproveitamento
experiências

de

conhecimentos

anteriores

do

e

estudante,

relacionadas com o perfil profissional de
conclusão da respectiva qualificação ou

transferência

de

matrícula

e

de

aproveitamento de estudos realizados
pelos estudantes entre cursos autorizados
presenciais e a distância, desenvolvidos
por

instituições

educacionais

credenciadas.

habilitação profissional que se pretende
cursar,

desde

que

tenham

sido

desenvolvidos:

Art. 17. O credenciamento de novas
instituições de educação para a oferta da
Educação

I. em cursos destinados à formação inicial
e

continuados

(FIC)

ou

qualificação

profissional de, no mínimo, 160 horas de

Básica,

em

etapas

e

modalidades de ensino, presencial ou a
distância,
cumprimento

está

condicionado
das

ao

disposições

duração;
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estabelecidas

na

Resolução

nº

630/2008/CEE/MT, alusiva.

caberá a guarda, tanto na forma de
arquivos físicos, quanto em relatórios
virtuais, em sua sede, dos documentos

Art. 18. Quando o número de processos
protocolados

por

mantenedora

for

uma

mesma

superior

a

dois,

independente de eixo tecnológico/cursos e
de sede/fora de sede e polos de apoio,
mas

com

previsão

de

oferta

escolares

de

todos

os

matriculados,

mantendo-os

permanentemente
órgãos

estudantes

à

disposição

competentes,

dos

atendendo

a

legislação específica.

inicial

coincidente, a verificação in loco se dará

Art. 23. O Conselho Estadual de Educação

de forma simultânea ou de modo diverso,

de Mato Grosso buscará formas de

a critério do CEE/MT.

cooperação e articulação entre Sistemas
de Ensino, tanto federal como estaduais e

Art. 19. A autorização para a oferta de
Cursos

e

Programas

da

EaD,

nas

municipais, visando à compatibilização de
ações referentes à EaD.

modalidades EJA e Educação Profissional
Técnica de Nível Médio sujeita a instituição

Art. 24. Para atuar no Estado de Mato

de educação e o seus polos de apoio

Grosso, as instituições autorizadas por

autorizados à avaliação institucional, pelo

outras unidades da federação deverão

CEE/MT, a cada 05 (cinco) anos.

atender o disposto no Decreto Federal
5.622/2005

Art. 20. Cabe à Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso garantir formas
de acompanhamento sistêmico aos cursos

(ou

seu

substituto),

a

regulamentação expedida pelo Conselho
Nacional de Educação e as resoluções
normativas do CEE/MT.

autorizados da EJA e do Ensino Médio de
EJA integrado à Educação Profissional

Art. 25. O Conselho Estadual de Educação

Técnica de Nível Médio, ofertados na

de Mato Grosso deverá manter e divulgar

modalidade de EaD.

cadastro

atualizado

credenciadas,
Art. 21. Cabe à Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
garantir

formas

sistêmico
Profissional

aos

de

acompanhamento

cursos

Técnica

de

de

a

das

relação

instituições
dos

cursos

autorizados e demais informações das
possíveis alterações ou implementações
ocorridas após o início de funcionamento.

Educação

Nível

Médio

Art. 26. As instituições de educação

autorizados pelo Conselho Estadual de

credenciadas

com

cursos

de

EaD

Educação, ofertados na modalidade de

autorizados terão prazo máximo de 180

EaD.

(cento e oitenta) dias, a contar da data de
publicação desta Resolução, para enviar a

Art. 22. À instituição credenciada para
ministrar cursos na modalidade EaD

este Conselho processo de adequação
das PPCs, no que tange às presentes
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normas, como condição para implementar

da

novos ciclos de matrículas, a partir do

005/2011/CEE/MT,

prazo mencionado, sob pena de incorrer

Resolução nº 318/08-CEE/MT.

em ilegalidade.

Resolução

Normativa
e

nº

integralmente

a

REGISTRADA, PUBLICADA
CUMPRA-SE

§ 1 º O Conselho Estadual de Educação de
Cuiabá, 20 de dezembro de 2012.

Mato Grosso disponibilizará no site do

AGUINALDO GARRIDO
Presidente

CEE/MT, a lista das instituições de
educação a que se refere o caput deste
artigo e a devida atualização da PPC, tão

Homologo:

logo aprovada pelas respectivas Câmaras

SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

do

CEE/MT,

no

âmbito

de

suas

atribuições.
Resolução Normativa nº 01/2013CEE/MT

§ 2 º Caso a atualização das PPCs não
ocorra no prazo definido no caput, a
mantenedora e mantida ficam sujeitas a

Dispõe sobre a oferta obrigatória
da Educação das Relações Étnicas
e Raciais e do estudo da História e
Cultura Afro-Brasileira, Africana e
Indígena, nos estabelecimentos de
Educação Básica, públicos e
privados, do Sistema Estadual de
Ensino, e dá outras providências.

sanções, pelo Conselho Estadual de
Educação.
Art. 27. Fica ressalvado aos estudantes
regularmente matriculados no período de
transição o direito de conclusão de seus
respectivos cursos, organizados com base

O

na Resolução nº 318/08-CEE/MT.

EDUCAÇÃO

CONSELHO
DE

ESTADUAL
MATO

DE

GROSSO–

CEE/MT, no uso de suas atribuições, e
Art. 28. As presentes disposições são
obrigatórias, inclusive para pedidos em
trâmite no âmbito do CEE/MT, cabendo
devolução para os devidos ajustes.
Art. 29. Os casos omissos serão dirimidos
pelo Conselho Estadual de Educação de

com fundamento no inciso V, do artigo 10
e no parágrafo único do artigo 11 e no
artigo 26-A da Lei nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996, e nos artigos 32 a 47,
da Lei Complementar nº 49, de 1º de
outubro de 1998, com redação dada pela
Lei Complementar nº 209, de 12 de janeiro

Mato Grosso.

de 2005, nas resoluções normativas do
Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na

CEE/MT decorrentes, e por decisão da

data de sua publicação, revogando-se

Plenária deste Conselho, em 19 de

todas

fevereiro de 2013,

as

disposições

em

contrário,

sobretudo, as constantes nos artigos 18,
19, 20, 21, 22, 23 e respectivos parágrafos,

RESOLVE:
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serão contemplados nos Projetos PolíticoArt.

1º

Esta

Resolução

institui

pedagógicos–PPP

e

nas

Propostas

procedimentos para a aplicação das leis

Pedagógicas dos cursos de Educação

federais nº 10.639, de 9 de janeiro de

Básica das instituições de ensino, sob o

2003, e 11.645, de 10 de março de 2008,

acompanhamento

e das Diretrizes Curriculares Nacionais

pedagógicas escolares, e com o suporte

para a Educação das Relações Étnicas e

técnico-pedagógico

Raciais e para o estudo da História e

respectivas entidades mantenedoras.

Cultura

Afro-Brasileira,

Africana

das
e

coordenações
financeiro

das

e
§ 1º A Educação das Relações Étnicas e

Indígena, na Educação Básica.

Raciais e o estudo da História e Cultura
Parágrafo único. As referidas leis tratam

Afro-Brasileira, Africana e Indígena serão

da obrigatoriedade da oferta da Educação

desenvolvidos nas atividades cotidianas

das Relações Étnicas e Raciais e do

das escolas, a fim de:

estudo

Afro-

I - proporcionar aos profissionais da

Brasileira, Africana e Indígena, nas etapas

educação e estudantes condições para

e modalidades dos currículos de ensino

decidirem

das escolas de Educação Básica, públicas

responsabilidades por relações étnicas e

e privadas, e nos programas de formação

raciais que valorizem e respeitem as

continuada dos profissionais da educação.

diferenças;

da

História

e

Cultura

e

agirem,

assumindo

II - divulgar a importância dos diferentes
Art. 2º A Educação das Relações Étnicas

grupos sociais, étnicos e raciais, na

e Raciais tem por objetivo a divulgação e

construção da nação brasileira;

produção de conhecimentos, atitudes,

III - promover a participação de diferentes

posturas e valores que contribuam para a

grupos étnicos e raciais e da comunidade

formação de cidadãos, no que se refere à

em que se insere a escola, na elaboração

pluralidade étnica e racial.

e vivência de práticas pedagógicas que
contemplem essa diversidade;

Art. 3º O estudo da História e Cultura Afro-

IV - selecionar conteúdos e adotar atitudes

Brasileira, Africana e Indígena tem por

e valores a serem desenvolvidos na

objetivo a valorização da identidade, da

Educação das Relações Étnicas e Raciais

história e cultura dos afro-brasileiros e dos

e no estudo da História e Cultura Afro-

indígenas e o reconhecimento das raízes

Brasileira, Africana e Indígena;

africanas e indígenas da nação brasileira,

V - definir estratégias que possibilitem o

ao lado das europeias e asiáticas.

reconhecimento

da

importância

da

diversidade para a construção de relações
Art. 4° A oferta da Educação das Relações

étnicas e raciais democráticas;

Étnicas e Raciais e o estudo da História e

VI - elaborar atividades a partir da

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena

experiência de vida dos estudantes e dos
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profissionais da educação, valorizando

educação e das respectivas entidades

aprendizagens vinculadas às relações

mantenedoras públicas e privadas:

étnicas e raciais;
VII - desenvolver projetos interdisciplinares

I - prever e prover as escolas, em rubricas

que abordem a pluralidade cultural e a

orçamentárias

diversidade étnica e racial da nação

humanas,

brasileira;

requeridas para o desenvolvimento das

VIII - promover palestras com o cunho de

ações previstas no PPP;

ressignificação das relações étnicas e

II - dotar as bibliotecas escolares com

raciais dos estudantes e da comunidade

acervo documental sobre a legislação

escolar;

educacional

IX - organizar apresentações artístico-

bibliográfico,

culturais,

necessários à consecução dessa oferta.

murais,

exposições

e

próprias,

materiais

de

condições

e

financeiras

específica,
didático

e

material
paradidático

celebrações alusivas à Educação das
Relações Étnicas e Raciais e no estudo da
História e Cultura Afro-Brasileira, Africana
X - organizar mostra de curtas e filmes que
a

temática

contida

nesta

Resolução e proporcionem reflexão para
XI - realizar intercâmbios estudantis e
visitas a comunidades quilombolas e

§ 2º Os conteúdos referentes à História e
Afro-Brasileira,

Africana

e

Indígena, ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em todas as etapas e
da

Promoção

da

Igualdade

Racial–

CEPIR/MT, do Conselho Estadual de
Núcleo

de

Estudos

Afro-Brasileiros–

NEAB, e outras organizações e instituições
similares, constando, principalmente:

aldeias indígenas.

modalidades

com o apoio do Conselho Estadual de

Educação Escolar Indígena–CEEEI, do

mudanças de atitudes;

Cultura

comporá seu acervo documental, alusivo
às presentes temáticas, podendo contar

e Indígena;
abordem

Art. 6º A escola de Educação Básica

Educação

Básica,

deverão ser enfatizados na Educação
Artística, Literatura e História Brasileira.

I - mapas da diáspora, da África e de
quilombos brasileiros fontes iconográficas
de territórios negros, urbanos e rurais, e
territórios etnoeducacionais;
II - mostras de obras de arte e registros de
sítios

arqueológicos

afro-brasileiros,

africanos e indígenas;
III - relatos escritos e material educativo

Art. 5º Para assegurar a Educação das
Relações Étnicas e Raciais e o estudo de
História e Cultura Afro-Brasileira, Africana
e Indígena, será de responsabilidade das
secretarias de estado e de municípios de

que promovam a igualdade étnica e racial;
IV - entrevistas gravadas, vídeos e demais
materiais impressos.
Art. 7º Caberá à Secretaria de Estado de
Educação–Seduc/MT de forma articulada
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com as respectivas Secretarias Municipais

instituídos e oferecidos, sistematicamente,

de Educação orientar, apoiar, acompanhar

com vistas à implementação de estratégias

e divulgar, cotidianamente, as atividades

de reconhecimento e valorização das

desenvolvidas pelas escolas pertencentes

Relações Étnicas e Raciais e da História e

ao Sistema Estadual de Ensino, mediante

Cultura

o monitoramento das atividades e dos

Indígena.

Africana,

Afro-Brasileira

e

resultados encaminhados pelas escolas.
Parágrafo único. Para os fins precípuos
Art. 8º As mantenedoras de instituições
escolares darão ampla publicidade de

desses programas de formação, serão
considerados ações e temas relevantes:

programas de ações afirmativas, voltados
para a edição de livros e de materiais
didáticos,

para

diferentes

níveis

e

modalidades de ensino, sob o incentivo e
supervisão dos programas de difusão de
livros

educacionais

do

Ministério

da

Educação – MEC: Programa Nacional do
Livro Didático–PNLD e Programa Nacional
de Bibliotecas Escolares – PNBE e de
programas

similares

instituídos

nos

âmbitos estadual e municipais.

I - cursos de formação continuada, cujo
teor reconsidere as distorções e equívocos
em obras e material didático já utilizados
no âmbito escolar;
II - análise e avaliação de livros didáticos e
demais

materiais

bibliográficos

disponibilizados;
III - participação em eventos promovidos
com a finalidade de implementação das
referidas leis, como palestras, fóruns,
encontros e outros;

Art. 9º As escolas que compõem o
Sistema Estadual de Ensino, por meio de
seus

Conselhos

Deliberativos

da

IV - acesso à publicação de artigos,
resenhas

e

estudos

relacionados

à

temática.

Comunidade Escolar–CDCEs ou similares
deverão prever, em seus regimentos,

Art. 11. Para assegurar a efetivação dos

soluções educativas, objetivando práticas

objetivos das leis em referência, é de todo

de

de

recomendável que integrem o quadro de

discriminação étnica e racial, em que

pessoal dos Centros de Formação e

vítima e agressor recebam apoio e

Atualização dos Profissionais da Educação

orientação, sem prejuízo das sanções

de

previstas em lei.

profissionais de educação qualificados e

superação

em

situações

Mato

Grosso–Cefapros/Seduc/MT,

com experiência comprovada nos estudos
Art. 10.

A formação continuada de

das Relações Étnicas e Raciais e da

profissionais da educação, compromisso

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana

ético e político do Estado brasileiro, deve

e Indígena.

ser promovida pelas mantenedoras e suas
mantidas,

por

meio

de

programas
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Art. 12. O CEE/MT criará indicadores e

Art. 15. O Fórum Estadual de Educação,

mecanismos democráticos de controle e

o CEE/MT, a Seduc/MT e a Secitec/MT,

de participação social, que permitam o

mobilizarão e congregarão esforços, em

monitoramento

articulação com o Conselho Estadual de

e

a

avaliação

da

implementação das presentes normas.

Promoção da Igualdade Racial do Estado
de Mato Grosso-CEPIR/MT, o Conselho

Art. 13. A Secretaria de Estado de Ciência

Estadual de Educação Escolar Indígena-

e Tecnologia–Secitec/MT, a Universidade

CEEEI/MT

do Estado de Mato Grosso–Unemat e a

Dirigentes Municipais de Educação de

Fundação de Amparo à Pesquisa do

Mato

Estado de Mato Grosso–Fapemat são

realização de conferências, fóruns e

referências no Estado, para priorizar vagas

encontros, objetivando avaliar e propor a

aos profissionais de educação, atuantes

implementação das políticas educacionais

na Educação Básica, das redes públicas e

e de financiamento para a promoção da

privadas, para participação em programas

igualdade racial e do reconhecimento da

de

diversidade étnica.

pesquisa,

extensão

e

de

pós-

e a União

Nacional dos

Grosso-Undime/MT

para

a

graduação.
Art. 16.

As instituições de ensino que

Parágrafo único. Recomenda-se que as

ofertam

etapas

temáticas para esses programas versem

educação básica, públicas e privadas,

sobre processos educativos orientados por

terão prazo máximo de 180 (cento e

valores, visões de mundo, conhecimentos

oitenta) dias, a contar

afro-brasileiros, africanos e indígenas, com

publicação desta Resolução Normativa,

o objetivo de ampliação e fortalecimento

para adequação dos PPPs e propostas

de bases teóricas para a educação

pedagógicas,

brasileira e da atuação dos profissionais da

implementar as ações educativas com foco

educação,

no respeito à diversidade étnica e racial.

no

contexto

que

lhe

é

e

como

modalidades

da

da data de

condição

para

pertinente.
Art. 17. Ficam revogadas as disposições
Art. 14. O Estado e Municípios integrantes

em contrário, especialmente a Resolução

do Sistema Estadual de Ensino, poderão

nº 204/2006-CEE/MT.

criar equipes e ou setores específicos para
dar

suporte

acompanhamento
implementação

às
e
voltadas

orientações,
ações
para

de
a

aplicabilidade das políticas educacionais
acerca da diversidade étnica e racial.

Art. 18. Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação.
REGISTRADA, PUBLICADA,
CUMPRA-SE.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2013.
AGUINALDO GARRIDO
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Presidente

vilas

rurais,

agrovilas

e

outros

que

HOMOLOGO:

produzam suas condições materiais de

SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

existência a partir do trabalho no meio rural;
II.Escola do campo: unidade educativa

Resolução Normativa nº 03/2013CEE/MT
Dispõe sobre a oferta da
Educação do Campo, no
Estado de Mato Grosso.
O

PRESIDENTE

DO

CONSELHO

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso das
atribuições

que

lhe

confere

a

Lei

situada em área rural, assim caracterizada
por dados da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, ou
aquela situada em área urbana, e que
atenda predominantemente populações do
campo.
§ 2º Serão consideradas do campo as

Complementar nº. 49, de 1º de outubro de

turmas

1998, considerando a Lei nº 4.504, de 30

vinculadas a escolas com sede em área

de novembro de 1964, Lei Federal nº 9.394,

urbana, que funcionem nas condições

de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 11.947,

especificadas no inciso II, do § 1º;

provenientes

das

extensões

de 16 de junho de 2009, principalmente o
seu art. 33; o Decreto nº 6755, de 29 de

§ 4º A educação do campo concretizar-se-

janeiro de 2009 e as normas vigentes do

á mediante a oferta de formação inicial e

CNE e do CEE-MT;

continuada de profissionais da educação, a
garantia de condições de infraestrutura e

RESOLVE:

transporte escolar, bem como de materiais

Art. 1º - Estabelecer que a oferta da
Educação do Campo, nos níveis de
Educação Básica e Superior, destina-se à
formação integral das populações do
campo, em escola do campo.

entende-se por:

arrendatários,

livros

didáticos,

equipamentos,

laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e
desporto adequados ao projeto políticopedagógico e em conformidade com a
realidade

local

e

a

diversidade

das

populações do campo.

§ 1º - Para os efeitos desta Resolução,

I.Populações

e

Art. 2º - A Educação do Campo tem por
princípios:

do

campo:

acampados,

assalariados

I. respeito à diversidade, nos aspectos:

rurais,

sociais, culturais, ambientais, políticos,

assentados, comunidades camponesas,

econômicos, de gênero, geracional, de raça

comunidades

e etnia;

negras

rurais,

agricultores,

extrativistas,

posseiros,

povos

das

meeiros,

pescadores,

II. valorização da identidade da escola do

florestas,

campo e no campo, como espaço público

reassentados, atingidos por barragens,
ribeirinhos e comunidades tradicionais,

de

investigação,

socialização

de

experiências e saberes, construção de
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conhecimentos

objetivando

desenvolvimento

o

sociocultural,

economicamente justo e ambientalmente
sustentável;

qualidade da educação escolar destinada a
populações do campo;
II. a manutenção e o desenvolvimento da
educação do campo, articulando-se com

III. flexibilidade na organização escolar: por
meio de adequação do calendário escolar
às

fases

sazonais

e

às

condições

outras

secretarias,

a) de energia elétrica,

curricular,

b) de água potável,

da

pedagogia

da

alternância, de acordo com a realidade da
comunidade;

ao

fornecimento:

climáticas; formas diversas de organização
inclusive

visando

c) de saneamento básico,
d) de alimentação adequada,

IV. articulação da educação com o mundo do
trabalho, de acordo com as diretrizes
curriculares vigentes, as metas e objetivos
estabelecidos

no

Plano

Nacional

e

Estadual de Educação e o disposto nesta
Resolução;

e) de transporte escolar intracampo,
f) e de outras condições necessárias ao
funcionamento das escolas do campo.
III. a erradicação do analfabetismo;
IV. a oferta de educação de qualidade às

V. formação de profissionais da educação,

populações

do

campo,

na

Educação

articulada à especificidade do Campo,

Básica: etapas Educação Infantil, Ensino

considerando-se

Fundamental, Ensino Médio, Educação de

a

realidade

sócio-

histórico-cultural da comunidade;
VI. controle

da

qualidade

da

Jovens e Adultos, Educação Profissional e
educação

escolar, mediante a efetiva participação da
comunidade, dos movimentos populares e
sociais.

Ensino Superior, integrando qualificação
social e profissional;
V. a inclusão digital, ampliando o acesso e
conexão à rede mundial de computadores
e a outras tecnologias digitais, beneficiando

Parágrafo

único

educação

inclusiva

-

Entende-se
aquela

que

por
se

a comunidade escolar e a população
próxima;

fundamenta no respeito à diversidade

VI. a equidade no sistema escolar mato-

humana e organiza-se nos aspectos:

grossense entre escolas situadas nas

administrativo,

áreas urbanas e rurais;

estrutural,

arquitetônico,

material e pedagógico, para favorecer a

VII. o

levantamento

da

demanda

das

populações do campo para escolarização

aprendizagem de todos os estudantes.

na Educação Básica;
Art. 3º - Compete ao Estado, em regime de

VIII. o apoio técnico-pedagógico específico e

colaboração com União e Municípios,

financeiro, visando à efetivação de políticas

instituir

públicas de educação do campo;

e

implementar

políticas

de

educação pública do campo e viabilizar
mecanismos que garantam:
I. a superação de defasagens históricas
respectivas ao acesso, permanência e

IX. a constituição de instâncias colegiadas,
com participação de representantes das
organizações

(e

movimentos)

sociais

populares do campo, das universidades
públicas e outras instituições afins, com
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vistas a colaborar com a formulação,
implementação e acompanhamento das
políticas de educação do campo;

etapa na educação básica observarão, se
necessário:
a) unidocência na educação infantil e no

X. a realização de parcerias com outros
órgãos e entidades da administração
pública para o desenvolvimento de ações

ciclo da alfabetização;
b)multidocência,

por

área

do

conjuntas para apoiar programas e outras

conhecimento, para atender estudantes do

iniciativas no interesse da educação do

ensino

campo, observadas as diretrizes desta

c) multiturmas no ensino médio, para

Resolução;

fundamental;

atender estudantes do primeiro e segundo

XI. a utilização de consórcios, convênios, ou

anos ou do segundo e terceiro anos.

outras formas legais, entre Estado e
municípios, ou entre municípios, para
viabilizar o atendimento educacional e o
transporte

escolar, bem

como outros

órgãos, e secretarias, ligados a questões

Art. 6º - A organização curricular das
etapas:

ensino

poderá

ser

fundamental

ofertada

por

e

médio

módulos,

alternância, por área de conhecimento, ou

do campo.

outras formas, sendo permitida a itinerância
Parágrafo

Único

-

O

Comitê

docente.

Interinstitucional Permanente da Educação
do Campo, instância colegiada de debates,

§ 1º - A organização dos espaços e tempos

de proposição, e de formação, tendo em

diferenciados e rotativos requer elaboração

vista o atendimento das necessidades

de

comuns e a superação dos problemas que

realidade,

possam interferir na educação do campo

práticos, à avaliação e acompanhamento

deverá articular-se com as instâncias

docente e ao envolvimento dos diferentes

colegiadas dos entes elencados no inciso

segmentos que constitui a comunidade

IX, deste artigo, com a finalidade de

escolar.

acompanhar o desenvolvimento das ações
a que se refere esta Resolução.

planos

de
à

estudos

pesquisa,

adequados
aos

à

trabalhos

§ 2º - As Escolas do Campo que se
organizarem

pela

da

contabilizados

os

Art. 4º - As escolas do campo e no campo

Alternância

deverão elaborar seu Projeto Político

períodos vivenciados no tempo escola e

Pedagógico, observando: as diretrizes do

tempo comunidade como dias e horas

Conselho

letivos.

normas
Educação

Nacional
do

de

Conselho
e

Educação,

as

Estadual

de

reconhecendo

as

peculiaridades dos povos elencados no
artigo 1º, inciso I, desta Resolução.

terão

Pedagogia

§3º - O calendário escolar na oferta da
educação

do

campo

poderá

ser

flexibilizado independente do ano civil,
considerando as condições climáticas, as

Art. 5º - A organização e funcionamento de

fases de produção agrícola, os tempos

turmas formadas por estudantes da mesma

formativos

e

atividades

práticas
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apropriadas

às

reais

necessidades e

dos profissionais de educação deverá ser

interesses do Projeto Político Pedagógico

garantida por intermédio de concepção e

das escolas.

metodologia

própria,

atendendo

as

especificidades da educação do campo,
Art. 8º - A Educação Profissional Técnica
de Nível Médio do Campo se desenvolverá

por meio de atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

a partir das orientações da Secretaria de
Ciência e Tecnologia e Secretaria de

§ 2º - As instituições formadoras deverão

Estado de Educação, em consonância com

referendar

as normativas vigentes e principalmente o

pedagógicos de seus cursos de licenciatura

disposto nesta Resolução.

os processos de interação entre o campo e

nos

projetos

político-

a cidade, com a organização dos espaços
Art.

9º

-

Os

pedagógicos,

recursos

didáticos,

tecnológicos,

culturais

e

literários destinados à educação do campo
deverão atender às especificidades e
apresentar conteúdos relacionados aos

e tempos da formação, em consonância
com a Política Nacional de Educação do
Campo, as Diretrizes do Conselho Nacional
de Educação, as normas do Conselho
Estadual de Educação.

conhecimentos das populações do campo,
considerando os saberes próprios das

Art. 11 - Na oferta da alimentação escolar,

comunidades e em diálogo com os saberes

os cardápios deverão ser elaborados e

universalizados.

avaliados por nutricionista devidamente
habilitada e vinculada à mantenedora:

Art. 10 - A formação inicial e continuada
dos profissionais para a Educação do

a) utilizando gêneros alimentícios básicos,

Campo observará:

próprios da agricultura familiar/camponesa

I. os princípios e objetivos da Política

de base orgânica e agroecológica;

Nacional de Formação de Profissionais do

b)

Magistério da Educação Básica, previstas

nutricionais, os hábitos alimentares, a

no Decreto no 6.755 de 29 de janeiro de
2009 ou da norma que o substituir;
II. a política estadual de formação continuada
dos profissionais da educação;

respeitando-se

as

referências

cultura e a tradição alimentar da localidade;
c)

promovendo

alimentação

saudável,

observada a regulamentação aplicável.

III. as diretrizes do Conselho Nacional de

Art. 12 O transporte escolar do campo

Educação e as normas do Conselho

deverá atender as necessidades dos

Estadual de Educação de Mato Grosso;
IV. o

Plano

de

Formação

do

Comitê

Interinstitucional Permanente de Educação
do Campo/CIPEC.

Projetos Políticos Pedagógicos das escolas
do

campo

segurança

garantindo
para

o

qualidade

deslocamento

e
dos

estudantes e profissionais da educação.

§ 1º - A formação continuada e permanente
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§1º O transporte deverá ser realizado

R E S O L V E:

intracampo, do campo para o campo,

CAPÍTULO I

considerando o menor tempo possível no

Dos Princípios Gerais

percurso.
Parágrafo Único - O atendimento do
transporte

escolar,

nas

comunidades

situadas nos limites entre municípios,
poderá ser efetuado mediante consórcio
sob a responsabilidade do ente estadual e
em parceria com esses municípios.
Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.
REGISTRADA, PUBLICADA,CUMPRA-SE

Cuiabá, 22 de julho de 2013.
AGUINALDO GARRIDO
Presidente
HOMOLOGO:
SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação
Resolução Normativa nº 01/2014CEE/MT (**)
Fixa normas para a oferta da
Educação Básica, na modalidade
de Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, para o Sistema
Estadual de Ensino, e dá outras
providências.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, e considerando o
disposto na Lei nº 9.394/96, de 24 de
dezembro de 1996, Lei Federal nº 12513 e
suas posteriores modificações, na Lei
Complementar Estadual nº 49/98, de 01 de
outubro de 1998, e, ainda, por decisão da
Plenária do dia 20 de maio de 2014,

Art. 1º - A Educação Básica, modalidade
Educação Profissional e Tecnológica, no
cumprimento dos objetivos da educação
nacional, integra-se aos diferentes níveis e
modalidades de educação, às dimensões
do trabalho, da ciência e da tecnologia e
articula-se com o ensino regular e outras
modalidades educacionais: Educação de
Jovens e Adultos-EJA, Educação Especial
e Educação a Distância - EaD.
Art. 2º - Como modalidade da Educação
Básica, a Educação Profissional e
Tecnológica,
organizada
por
eixos
tecnológicos, possibilita a construção de
diferentes itinerários formativos, e abrange
os seguintes cursos e programas:
I. Formação Inicial e Continuada
Qualificação Profissional;

ou

II. Educação Profissional Técnica de Nível
Médio;
III. Educação Profissional Tecnológica, de
Graduação e Pós-Graduação.
§ 1º - Os cursos de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional,
destinados a jovens e adultos e oferecidos
segundo itinerários formativos, podem ser
desenvolvidos inclusive no ambiente de
trabalho,
independentemente
de
escolarização anterior, não estando
sujeitos à regulamentação e à autorização
prévia do Sistema Estadual de Ensino.
§ 2º - Os cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio são destinados a
estudantes matriculados no Ensino Médio,
ou dele egressos, com o objetivo de
proporcionar
habilitação
profissional
técnica ou qualificação profissional técnica,
segundo perfil profissional de conclusão e,
ainda, aperfeiçoamento profissional técnico
e especialização profissional técnica.
§ 3º - Os cursos de Educação Profissional
Tecnológica, de nível superior de
graduação
e
pós-graduação,
são
destinados a egressos do ensino médio ou
de
graduação,
obedecendo
à
regulamentação específica.
CAPÍTULO II
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Da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio
Art. 3º - Para a oferta de cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio serão observadas a presente norma,
as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica e para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e o
Catálogo Nacional de Cursos TécnicosCNCT/MEC.
Art. 4º - Os cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio
poderão ser desenvolvidos em Instituições
de Educação, públicas ou privadas, em
instituições especializadas ou no ambiente
de trabalho, nas seguintes formas:
I. Articulada com o Ensino Médio, na forma
integrada;
II. Articulada com o Ensino Médio, na
forma concomitante;
III. Subsequente, em cursos destinados a
quem já tenha concluído o Ensino Médio.
Art. 5º - A Educação Profissional Técnica
de Nível Médio articulada, prevista nos
Incisos I e II, do artigo 4º, será desenvolvida
de forma:
I. Integrada, oferecida a quem já tenha
concluído
o
ensino
fundamental,
conduzindo o estudante à habilitação
profissional técnica de nível médio, na
mesma instituição de educação, com
matrícula única para cada estudante;
II. Concomitante, oferecida a quem esteja
matriculado no ensino médio, com dupla
matrícula e dupla certificação, podendo
ocorrer:
a) na mesma ou distinta instituição de
educação, aproveitando as oportunidades
educacionais disponíveis;
b) em instituições de educação distintas,
mediante
convênios
de
intercomplementaridade,
visando
ao
planejamento e ao desenvolvimento de
proposta pedagógica unificada.
Art. 6º – Integram a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio:
I. Qualificação Profissional Técnica –
cursos ou módulos de cursos técnicos, que
tenham o caráter de terminalidade
compatível com qualificações profissionais
identificadas no mundo do trabalho;

II. Habilitação Profissional Técnica –
cursos
destinados
a
proporcionar
Habilitação Profissional Técnica de Nível
Médio,
ministrados
a
estudantes
matriculados e/ou que concluíram o ensino
médio;
III. Especialização Profissional Técnica
– cursos destinados ao atendimento de
demandas específicas, posteriores a uma
determinada
Habilitação
Profissional
Técnica;
IV. Atualização/Aperfeiçoamento
Profissional Técnico - cursos de livre
oferta e destinados a demandas de
formação continuada para estudantes
matriculados ou egressos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio.
Art. 7º- A Qualificação Profissional
Técnica, a Habilitação Profissional Técnica
e a Especialização Profissional Técnica
compõem o itinerário de formação
profissional e dependem de autorização
prévia do CEE-MT.
§ 1º– A Qualificação Profissional Técnica
somente será autorizada como parte
integrante do itinerário formativo de uma
Habilitação Profissional Técnica, podendo,
no entanto, ser ofertada isoladamente, para
atender demandas específicas.
§ 2º - Os cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio realizados na
modalidade de Educação a Distância
deverão observar o disposto em Resolução
específica do CEE-MT e na presente
Norma.
Art. 8º - Entende-se por competência
profissional a capacidade de mobilizar,
articular e colocar em ação conhecimentos,
habilidades e valores necessários para o
desempenho eficiente e eficaz de
atividades requeridas pela natureza do
trabalho.
§ 1º - As competências requeridas pela
Educação Profissional, considerada a
natureza do trabalho, são:
I. competências básicas, constituídas no
ensino fundamental e médio;
II. competências profissionais gerais,
comum aos técnicos, em função da
estrutura sócio ocupacional e tecnológica;
III. competências profissionais específicas
de cada qualificação profissional técnica e
habilitação profissional técnica.
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§ 2º - Consideradas as competências
indicadas, os perfis profissionais de
conclusão, de qualificação profissional
técnica, habilitação profissional técnica ou
especialização profissional técnica de nível
médio
e
as
demais
normas
regulamentadoras
aplicáveis,
é
assegurada a autonomia às instituições de
educação para a organização e o
desenvolvimento curricular de cursos de
educação profissional técnica de nível
médio autorizados, sem alteração de carga
horária.
CAPÍTULO III
Da oferta da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio
Art. 9º - Os cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio serão
organizados de acordo com os respectivos
Eixos Tecnológicos, definidores de uma
proposta pedagógica, que inclui a
caracterização, o perfil profissional, as
competências básicas, profissionais gerais
e específicas, a área de atuação, a
infraestrutura recomendada e a carga
horária mínima definida, dentre outros
indicadores, conforme o art. 25, desta
Resolução.
Art. 10 - São critérios para a elaboração da
Proposta Pedagógica de Curso-PPC:
I. prospecção
do
atendimento
às
demandas da sociedade, dos cidadãos e
do mundo de trabalho;
II. conciliação das demandas identificadas
com o perfil socioeconômico da região e a
capacidade institucional.

III. a prática profissional é indissociável da
teoria, incluída na carga horária mínima de
cada habilitação profissional técnica ou
qualificação profissional técnica;
IV. a carga horária para os cursos de
Qualificação Profissional Técnica deve
contemplar, no mínimo, 20% da carga
horária estipulada para a Habilitação
Profissional Técnica afim, com observância
ao que dispuser a legislação aplicável
quanto ao curso Técnico em Enfermagem;
V. o estágio profissional supervisionado,
quando previsto, é de caráter obrigatório e
é condicionante para a conclusão do curso;
VI. a carga horária para o estágio
profissional supervisionado, se previsto,
deve ser explicitada na organização
curricular
constante
da
Proposta
Pedagógica de Curso da Habilitação
Profissional Técnica, nunca inferior a 20%
da carga horária mínima exigida;
VII. o estágio profissional supervisionado
de curso técnico em enfermagem
corresponderá a 50% da carga horária
mínima exigida para a habilitação
profissional;
VIII. a instituição de educação, ao oferecer
o estágio profissional supervisionado, além
de observar as normas legais a ele
pertinentes, deve incluir, na proposta
pedagógica de curso, o plano de sua
operacionalização, contendo, no mínimo:
a) carga horária;
b) indicação de profissionais da área
responsáveis por sua orientação e
supervisão;
c) os critérios para o acompanhamento, a
avaliação e a promoção;

Art. 11 - Na elaboração da Proposta
Pedagógica de Curso-PPC, devem ser
consideradas as competências e demais
exigências previstas na legislação do
exercício profissional, se for o caso, e,
ainda os seguintes pressupostos:

d) os procedimentos metodológicos;

I. a organização curricular da Educação
Profissional e Tecnológica, por eixo
tecnológico,
fundamenta-se
na
identificação das tecnologias que se
encontram na base de uma dada formação
profissional e dos arranjos lógicos por elas
constituídos;

IX. o estágio não obrigatório, quando
desenvolvido pelo estudante matriculado
em curso técnico, será assumido pela
instituição de educação, aplicando-se a lei
federal sobre a matéria;

II. a prática constitui e organiza a
Educação Profissional contextualizando o
processo de ensino e aprendizagem;

e) a forma de registro das atividades; e
f) os campos de estágio previstos,
segundo os convênios, acordos ou
parcerias celebrados com a Instituição.

X. para a definição do número limite de
estudantes por empresa para o estágio
profissional supervisionado, obedecer-seá, dentre outras disposições, o estipulado
na lei;
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XI. fica assegurada, para o Curso de
Especialização Profissional Técnica, a
carga horária mínima de 30% da
correspondente habilitação profissional
técnica, acrescida da carga horária
destinada
ao
estágio
profissional
supervisionado, quando previsto;
XII. a Especialização Profissional Técnica
somente será ministrada por Instituições de
Educação já credenciadas, que ofertem
cursos técnicos afins com, no mínimo, uma
turma concluída.
Art. 12 – Para fins de aproveitamento de
estudos e/ou experiências anteriores,
diante da perspectiva do prosseguimento
de estudos em Cursos Técnicos de Nível
Médio, a instituição de educação receptora
deverá avaliar e reconhecer, total ou
parcialmente, os conhecimentos e as
habilidades adquiridos tanto nos cursos de
Educação Profissional, como os adquiridos
na prática laboral pelos trabalhadores.
Art. 13 – A avaliação de competências,
para fins de certificação profissional,
obedecerá à norma própria do CEE-MT.
Art. 14 – As instituições de educação
devem garantir aos estudantes com
deficiência, os serviços de apoio
pedagógico especializados, desenvolvidos
por
profissionais
especializados
e
qualificados, utilizando procedimentos
educativos,
metodologia
adequada,
equipamentos e materiais específicos, nos
termos da regulamentação específica do
CEE-MT.
SEÇÃO I
Da Oferta da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio
Integrada ao Ensino Médio
Art. 15 – O curso de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, na forma
integrada, pressupõe a formação unitária e
politécnica com proposta pedagógica
única, que articule ciência, trabalho e
cultura.
§ 1º - Os cursos articulados com o Ensino
Médio, organizados na forma integrada,
são cursos de matrícula única, que
conduzem os estudantes à habilitação
profissional técnica de nível médio, ao
mesmo tempo em que concluem a última
etapa da Educação Básica.

§ 2º - A base nacional comum e parte
diversificada estabelecida para o ensino
médio, assim como os conhecimentos
comuns e específicos da área tecnológica
afim não podem se constituir em dois
blocos
distintos,
com
disciplinas
específicas para cada uma dessas partes,
mas devem ser organicamente planejadas
e geridas, imprimindo direção à proposta
pedagógica de curso.
§ 3º - A interdisciplinaridade e a
contextualização devem assegurar a
transversalidade do conhecimento de
diferentes conteúdos, disciplinas e eixos
temáticos, perpassando toda a proposta
pedagógica do curso, propiciando a
interlocução entre os saberes e os
diferentes campos do conhecimento.
§ 4º - O curso de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio na forma integrada
com o Ensino Médio deverá observar:
I. as cargas horárias mínimas definidas
para o Ensino Médio e para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, de
conformidade com a modalidade e o eixo
tecnológico;
II. o acréscimo, na carga horária mínima
total exigida, das respectivas cargas
horárias para o estágio profissional
supervisionado, trabalho de conclusão de
curso-TCC, provas finais ou exames,
quando previstos.
§ 5º- Os cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, na modalidade
regular, forma integrada, terão suas cargas
horárias totais integralizadas, atendendo,
no mínimo:
I. 3.000 (três mil) horas, correspondentes
à carga horária destinada para ensino
médio e às habilitações profissionais que
exigem o mínimo de 800 (oitocentas)
horas;
II. 3.100 (três mil e cem) horas,
correspondentes à carga horária destinada
para ensino médio e às habilitações
profissionais que exigem o mínimo de
1.000 (mil) horas;
III. 3.200 (três mil e duzentas) horas,
correspondentes à carga horária destinada
para ensino médio e às habilitações
profissionais que exigem o mínimo de
1.200 (Mil e duzentas) horas.
Art. 16 – A instituição de educação que
deseja ofertar a Educação Profissional
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Técnica de Nível Médio, na forma Integrada
ao Ensino Médio, deverá observar às
Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio e às específicas para a
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, bem como todas as demais normas
aplicáveis do Sistema Estadual de Ensino.
Art. 17 – Os cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio
realizados de forma integrada com o
Ensino Médio, na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos- EJA, deverão
observar, quanto à carga horária mínima
destinada à formação geral, o que dispuser
a regulamentação atinente do CEE-MT.
CAPÍTULO IV
Do Credenciamento da Instituição de
educação para a oferta
de Educação Profissional
Art. 18 – O pedido de Credenciamento de
instituição de educação deverá ser
formalizado, via sistema on-line, ao
Conselho Estadual de Educação, pela
mantenedora, pública ou privada, segundo
as normas vigentes, acrescentando-se,
ainda:
I. declaração da capacidade econômica e
financeira, se privada, assinada pelo sócio
responsável da mantenedora;
II. contrato de locação ou cedência das
instalações físicas da mantida, com o
prazo
de
duração
expressamente
estipulado, caso o prédio não seja próprio;
III. projeto de execução, constando prazo
para finalização, quando houver reforma,
ampliação ou obra em andamento, em
documento firmado por profissional
habilitado.
Art. 19 – O Credenciamento da instituição
de educação para a oferta da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio dar-seá mediante Ato legal do CEE/MT,
sujeitando-se à avaliação institucional pelo
CEE/MT, a cada 05 (cinco) anos.

Profissional Técnica de Nível Médio, devem
apresentar a cópia do Ato legal desse
credenciamento
e
informar
as
implementações posteriores havidas.
Art. 21 - Quando da análise documental
para fins de credenciamento, o técnico do
CEE-MT designado para tal, deverá
constatar eletronicamente as seguintes
exigências:
I. inscrição e situação
Receita Federal;

cadastral

na

II. certidão negativa da Justiça Federal e
da Estadual referentes às pessoas físicas
dos proprietários;
III. regularidade fiscal e parafiscal das
esferas federal, estadual e municipal, prova
do recolhimento da contribuição sindical
patronal e laboral;
IV. regularidade do INSS e FGTS;
V. se beneficiária de programas e projetos
que garantam recursos financeiros,
comprovado documentalmente.
CAPÍTULO V
Da autorização para oferta de cursos de
Educação Profissional
Técnica de Nível Médio
Art. 22 – O pedido de autorização de curso
de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio deverá ser formalizado via sistema
on-line ao Conselho Estadual de Educação,
mediante requerimento da mantenedora,
por instituição de educação, obedecendo
às normas previstas nesta Resolução.
§1º A exigência do caput deste artigo não
se aplica à instituição de educação
amparada pelo §1º, do artigo 6ºA, da Lei
Federal Nº 12.513/2011, que deve
compulsoriamente cadastrar os cursos
criados, inserindo no citado sistema todos
os dados e documentos informativos dessa
criação.

Parágrafo único - A manutenção do
credenciamento dependerá de resultado
satisfatório da avaliação de que trata o
caput deste artigo.

§2º A exceção definida no §1º deste artigo
aplica-se a toda instituição de ensino que
receber recursos financeiros de entidades
públicas
ou
privadas,
devidamente
comprovados, para oferta e manutenção de
cursos.

Art. 20 – As Instituições de Educação já
credenciadas para a Educação Básica, ao
postularem a oferta de cursos de Educação

§3º Para os casos previstos nos §§1º e 2º
deste artigo, o processo será encaminhado
diretamente à Presidência deste Conselho,
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que após publicar ato autorizativo em Diário
Oficial do Estado, encaminhará o processo
à Gerência Educacional para as demais
providências.
Art. 23 - Em se tratando de instituição
pública de educação, esta poderá iniciar
imediatamente suas atividades letivas
sendo que o correspondente ato de
autorização deverá ter prazo inicial
coincidente com a data do pedido
mencionado no artigo anterior.
Art. 24 - Em se tratando de instituição
privada de educação, esta poderá iniciar
suas atividades 180 dias após o pedido de
autorização, exceto se este for negado ou
convertido em diligência pelo órgão próprio
do CEE-MT.
Art. 25 - O requerimento de solicitação ou
informação deverá conter:
I. identificação e endereço da mantenedora
e da mantida;
II. objeto do pedido, explicitando o curso e
respectivo eixo tecnológico;
III. forma de oferta;
IV. previsão de atendimento, quanto ao
número de estudantes, número de turmas
e de turnos;
V. cronograma de oferta;
VI. se beneficiária de programas e projetos
que garantam recursos financeiros,
comprovado documentalmente.
Art. 26 - Para efeito de organização das
turmas na habilitação profissional técnica
será observado o limite máximo de 40
estudantes por turma, respeitada a
metragem mínima de 1,30 m², por
estudante, em sala de aula, respeitado
também o espaço para circulação do
docente, e a proporcionalidade adequada
de grupos de estudantes, para atendimento
em laboratórios e oficinas destinados à
prática de ensino profissional.
Parágrafo único – Quando a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio for
ofertada de forma integrada ao Ensino
Médio, a instituição de educação deverá
observar o limite máximo de estudantes
regulamentado por turma, para o Ensino
Médio.
Art. 27 – Os cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio,

organizados na forma da legislação
pertinente, deverão ter suas Propostas
Pedagógicas de Curso submetidas à
aprovação do Conselho Estadual de
Educação, apresentando:
I. Justificativa:
contextualização
do
cenário social local, de forma que evidencie
a demanda existente no mundo de
trabalho;
II. Filosofia e Objetivos: fundamentação
político-pedagógica da Instituição de
educação;
III. Requisitos de acesso: pré-requisitos
pertinentes e coerentes com o curso e o
itinerário
de
formação
profissional
proposto;
IV. Perfil Profissional de Conclusão,
seguido das competências gerais, comuns
aos técnicos do curso, com base no
descritório do eixo tecnológico pertinente, e
das
competências
específicas
do
profissional
que
se
quer
formar,
ressaltando a contemporaneidade desse
perfil delineado pela Instituição de
educação;
V. Proposta
Pedagógica:
elaborada
tendo por referência os pressupostos para
a organização curricular por Eixos
Tecnológicos, os princípios orientadores do
processo formativo e das dimensões
pedagógicas, em um ou mais percursos de
qualificação
profissional
técnica
intermediária até a habilitação profissional
técnica, incluídos ainda:
a) resumo de Matriz Curricular e
distribuição da carga horária, parciais e
total, com demonstração visual das saídas
intermediárias e do estágio profissional
supervisionado, se previstos;
b) o plano de operacionalização do estágio
profissional
supervisionado,
quando
previsto, e
c) o resumo do calendário escolar por
módulo/curso, contemplando a previsão de
início e término do curso, e sua duração em
meses.
VI. Critérios de aproveitamento de
conhecimentos
e
experiências
anteriores para prosseguimento de
estudos: critérios utilizados para o
eventual aproveitamento de estudos,
envolvendo
a
explicitação
dos
procedimentos e instrumentos por meio dos
quais serão verificados e reconhecidos os
conhecimentos adquiridos em outros
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Cursos ou
Profissional,
atinente;

Programas de
observada a

Formação
legislação

VII. Critérios
de
avaliação
da
aprendizagem: sendo esta entendida na
concepção de educação que norteia a
relação
professor-estudanteconhecimento-vida
em
movimento,
devendo ser um ato reflexo de
reconstrução da prática pedagógica
avaliativa, apontando para uma avaliação
global, que vai além do aspecto
quantitativo,
porque
identifica
o
desenvolvimento
da
autonomia
do
estudante, que é indissociavelmente ético,
social, intelectual, assim como, a
sistemática de promoção;
VIII. Instalações físicas e equipamentos:
relação contendo descrição das instalações
físicas, laboratoriais e demais ambientes
pedagógicos, equipamentos, materiais e
acervo
bibliográfico,
efetivamente
disponíveis para o desenvolvimento do
curso, tendo como referência o perfil
profissional de conclusão pretendido,
comparativamente com a verificação da
capacidade institucional;
IX. Pessoal docente e técnico: quadro do
pessoal técnico-pedagógico, incluindo
resumo do curriculum vitae dos mesmos e
quadro docente, constando a área de
atuação,
a
menção
sobre
a
formação/qualificação
profissional
técnica/experiência profissional docente;
X. Programa de Formação Continuada:
sistemática
de
aperfeiçoamento
profissional técnico profissional do pessoal
docente e técnico administrativo e
periodicidade;
XI. Certificados
e
Diplomas:
apresentação de modelos dos certificados
e diplomas que serão expedidos sob a
responsabilidade
da
instituição
de
educação, observada à regulamentação
atinente do CEE-MT;
XII. Declaração da instituição de
educação comprometendo-se a inserir os
dados da Proposta Pedagógica de Curso,
após aprovação do CEE-MT, no Cadastro
do Sistema Nacional de Informação da
Educação Profissional e TecnológicaSISTEC-MEC;
XIII. Citação
da
Credenciamento
da
educação, quando a
credenciada;

Portaria
instituição
mesma já

de
de
for

XIV. Regimento
Escolar,
documento
atualizado, conforme normas vigentes.
Art. 28 – A autorização de funcionamento
de Habilitação Profissional Técnica dar -seá por Ato do Conselho Estadual de
Educação- CEE-MT, e terá validade de até
04 (quatro) anos.
§ 1º - Cabe à instituição de educação
prever a implantação de turmas, de acordo
com o cronograma temporal do prazo de
vigência, constante do Ato autorizativo do
curso, ficando assegurada a conclusão dos
estudos e diplomação dos estudantes
matriculados nesta condição.
§ 2º - No caso de cursos não relacionados
no Catálogo Nacional de Cursos TécnicosCNCT, a autorização dar-se-á por 03 (três)
anos, para uma única turma e em caráter
experimental.
SEÇÃO I
Da Autorização para oferta de Cursos
Fora de Sede
Art.29-As instituições de educação
credenciadas e com habilitação profissional
técnica autorizada em sua sede, objeto do
pedido, poderão solicitar autorização para
oferta de cursos fora de sua sede ou
exclusivamente no ambiente do trabalho.
§ 1º - O pedido para oferta fora de sede, de
cursos de educação profissional técnica de
nível médio, por instituição de educação,
deverá observar o contido nos artigos e
parágrafos do Capítulo V, desta Resolução.
§ 2º - O curso fora de sede integrará o
conjunto
das
habilitações
técnicas
oferecidas pela Instituição de educação
credenciada.
CAPÍTULO VI
Da Supervisão e Avaliação da
Educação Profissional e Tecnológica
Art. 30 - As atividades de supervisão dos
Cursos da Educação Profissional Técnica
de
Nível
Médio
serão
exercidas
respectivamente pela Seduc-MT e SecitecMT.
Parágrafo único - Os órgãos supracitados
poderão, no exercício de suas atividades
de supervisão, nos limites da lei, determinar
a
apresentação
de
documentos
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complementares
auditoria.

ou

a

realização

de

se o eixo tecnológico ao qual o curso está
vinculado.

Art. 31 - As atividades de avaliação
institucional dos Cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio,
realizadas pelo CEE-MT, englobam os
resultados da supervisão e da avaliação
institucional, de forma a sinalizar para a
sociedade se a instituição de educação
apresenta a qualidade suficiente para
continuar funcionando.

§ 2º - O diploma de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio correspondente a
curso técnico realizado sob forma integrada
ao Ensino Médio terá validade tanto para
fins da habilitação profissional técnica
profissional,
quanto
para
fins
de
certificação de conclusão do Ensino Médio,
para continuidade de estudos na Educação
Superior.

Art. 32 - A fim de cumprir seus objetivos e
atender a suas finalidades, o processo de
avaliação Institucional compreenderá:

§ 3º - A certificação profissional
compreende a qualificação obtida pelo
estudante após a conclusão de módulo(s)
do itinerário formativo da habilitação
profissional, com saída intermediária de
Qualificação Profissional Técnica prevista,
correspondente a uma ocupação no mundo
do trabalho.
.

I. Avaliação das instituições de educação
quanto às condições infraestruturais
exigidas para a oferta da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio;
II. Avaliação da execução das Propostas
Pedagógicas de Curso–PPC autorizadas.
§ 1º - A deliberação sobre a manutenção ou
não do credenciamento de instituições de
educação que ofertam a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, no
máximo, a cada cinco anos, decorrerá dos
resultados obtidos após visita “in loco” e à
vista de Relatório Circunstanciado por
Comissão constituída pelo CEE-MT.
§ 2º - Os processos de supervisão e
avaliação obedecerão ao disposto em
regulamentação específica a ser definida
pelos órgãos responsáveis, à luz da
legislação de ensino vigente.
CAPITULO VII
Da Certificação
Art. 33 - Os Diplomas de cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio serão registrados pela instituição de
educação credenciada e com o curso afim
autorizado, sendo assegurada a validade
nacional ao ser cadastrado junto ao
SISTEC-MEC.
Art. 34- Para fins de legitimidade, os
diplomas e certificados expedidos devem
atender à regulamentação própria do
CEE/MT.
§ 1º - Terá direito ao diploma o concluinte
de curso de educação profissional técnica,
desde que comprovado o ensino médio,
devendo constar o título de técnico da
respectiva habilitação profissional, citando-

§ 4º – No histórico escolar que acompanha
o certificado ou diploma constarão as
competências definidas no respectivo perfil
profissional de conclusão.
§ 5º - Para fins de autenticidade, assinam
os documentos escolares referentes à vida
pregressa do estudante e à correspondente
certificação, o Diretor e o Secretário
Escolar, devidamente, designados por ato
da mantenedora.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 35 - A instituição de educação fica
obrigada a fixar, em local visível e acessível
ao público, cópia dos atos oficiais de seu
Credenciamento e de Autorização de
funcionamento de Cursos de Educação
Profissional.
Parágrafo único - Os atos praticados e os
documentos expedidos por Instituição de
Educação em situação irregular não terão
validade legal, sendo de exclusiva
responsabilidade da entidade mantenedora
e de seus dirigentes os prejuízos causados
aos estudantes, que por eles responderão
judicial e extrajudicialmente.
Art. 36 - Cabe à Câmara de Educação
Profissional e de Educação Superior–
CEPS e à Câmara de Educação BásicaCEB, do Conselho Estadual de Educação
de
Mato
Grosso-CEE-MT,
órgão
competente do Sistema Estadual de
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Ensino, o credenciamento de instituições
de educação, mantidas por instituições
públicas e privadas.
Art. 37 - Serão sempre submetidos à
imediata apreciação de um conselheiro
relator os processos em que for constatado
qualquer evento que possa interromper sua
normal tramitação, incumbindo a este as
medidas saneadoras e impulsionadoras de
seu trâmite até a sua final deliberação.
Art. 38 - Os pedidos de autorização para a
oferta da educação profissional técnica de
nível médio articulada, nas formas
concomitante e subsequente, serão
apreciados pela Câmara de Educação
Profissional e Superior-CEPS/CEE-MT.
Art. 39 - Os pedidos de autorização para a
oferta da educação profissional técnica de
nível médio, na forma integrada ao ensino
médio, serão distribuídos aos Conselheiros
de ambas as Câmaras, CEB e CEPS, e
relatados perante a Plenária do CEE-MT,
até ulterior deliberação.
Art. 40 - O início de funcionamento do
curso fica condicionado ao constante nos
artigos 22, 23 e 24 desta norma e seu
descumprimento parcial ou total são de
responsabilidade civil e penal dos
dirigentes da mantenedora.
§ 1º - O processo de credenciamento de
nova instituição de educação deverá
conter, no mínimo, um pedido de
autorização de funcionamento de curso de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, independentemente da modalidade
e da forma previstas.
§ 2º - O pedido de nova autorização de
cursos deverá dar entrada no CEE-MT,
pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes
do expirar o prazo de vigência do ato
anterior.
Art. 41 - A apreciação do pedido de
autorização de funcionamento de curso de
Educação Profissional, pela Câmara de
Educação
Profissional
e
Educação
Superior-CEPS/CEE
e
Câmara
de
Educação
Básica-CEB/CEE,
será
precedida de análise documental preliminar
e, posteriormente, de visita in loco, por
Comissão
Verificadora
designada
mediante Portaria do CEE-MT, publicada
em Diário Oficial do Estado.

§ 1º - Integram as Comissões Verificadoras
Técnicos do CEE/MT e Profissionais de
áreas tecnológicas, na condição de
Verificadores externos.
§ 2º - A apreciação do pedido de
credenciamento de instituição de educação
será sempre precedida de análise
documental e verificação in loco, por
técnico do CEE/MT designado na
respectiva
Comissão
Verificadora,
assegurada a participação de Conselheiro,
nos casos necessários.
§ 3º - A apreciação do pedido de
autorização de funcionamento de curso de
educação profissional técnica de nível
médio será precedida de análise preliminar
e verificação in loco, pela Comissão
Verificadora, constituída por um técnico e
um verificador externo.
§ 4º – Para a designação de profissional na
condição de verificador externo, o perfil
exigido é a de formação mínima de Ensino
Superior na área tecnológica afim e
comprovada experiência profissional, bem
como estar devidamente cadastrado no
Banco de Verificadores e com participação
ativa no Programa de Capacitação
desenvolvido pelo CEE-MT.
§ 5º – O resultado da verificação in loco
será
apresentado
em
Relatório
Circunstanciado, de acordo com os
formulários próprios disponibilizados no
Sistema online do CEE-MT, no prazo de
05(cinco) dias úteis.
§ 6º – Deve o Interessado ser notificado
para se manifestar em até 10 dias sobre o
Relatório da Comissão Verificadora, após o
que, havendo ou não manifestação, o
trâmite seguirá para relato do Conselheiro
designado e deliberação colegiada.
Art. 42 - As despesas de Comissão
Verificadora para fins de autorização e de
Comissão de Avaliação Institucional, para
deslocamento de todos os membros
dessas Comissões, assim como a estada,
a alimentação e o pagamento de
participação em processos de verificação
e/ou avaliação in loco para os Verificadores
externos designados, ocorrerão por conta
da mantenedora, conforme previsto em
Termo de Compromisso assinado entre as
partes.
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Parágrafo único – Em razão da
participação de técnicos do CEE-MT nas
Comissões a que se refere o caput do
artigo, o servidor fará jus a diárias, na forma
da lei.
Art. 43 – A formação mínima exigida para
o exercício da docência na Educação
Profissional de Nível Técnico será a
graduação na área específica, ficando a
Instituição de educação obrigada a
apresentar e a desenvolver projeto de
formação continuada.
Art. 44 – Aos processos de desativação de
instituições de educação e ou de Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio cabem as providências previstas no
Capítulo V, da Resolução Normativa Nº
630/2008–CEE-MT, sendo expedido ato
publicado em Diário Oficial do Estado.
Parágrafo único - No caso de
encerramento definitivo das atividades de
instituição de educação credenciada, cabe
ao respectivo órgão fiscalizador, Seduc-MT
ou Secitec-MT, o imediato recolhimento e
guarda dos documentos escolares e
demais providências atinentes, quando
solicitado.

§ 2º - Não se admitirá a transferência de
mantenedora em favor de postulante que,
diretamente ou por qualquer entidade
mantida, tenha recebido penalidades em
matéria de educação, perante o Sistema
Estadual de Ensino, nos últimos cinco
anos.
Art. 48 – Os processos de nova
denominação e ou de sede de instituição de
educação credenciada acompanharão os
procedimentos regulatórios constantes da
norma vigente, observada a especificidade
da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio.
Art. 49 - As instituições de educação
credenciadas e listadas de acordo com a
Resolução Normativa Nº 002/2011 CEEMT e Portaria nº 094/2011 GAB-CEE-MT
ficam sujeitas à avaliação institucional do
CEE-MT, a partir de 01 (um) ano da
publicação desta Resolução.
Art. 50 - Todos os demais processos em
trâmite no CEE-MT estão abrangidos pelo
procedimento descrito no artigo 22, 23 e 24
da presente norma, até que a Resolução
Normativa nº 02/2013-CEE-MT seja
revista.

Art. 45 - Os atos de credenciamento e
autorização de cursos de educação
profissional técnica expedidos pelo CEEMT, farão constar em seu teor, o endereço
da instituição de educação, informado no
pedido, por município.

Art. 51 - O CEE/MT deverá dar ampla
publicidade da presente norma, inclusive
junto aos Conselhos Regionais de
Categorias Profissionais, Superintendência
Regional do Trabalho e demais Instâncias
e órgãos de supervisão e fiscalização.

Art. 46 – Constitui infração o não
cumprimento, no todo ou em parte, dos
dispositivos constantes nesta Resolução,
submetendo-se os infratores à aplicação
das penalidades previstas em Resolução
específica do CEE-MT, sem prejuízo
daquelas
fixadas
na
legislação
administrativa, civil e penal, no Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, e pelo
respectivo Conselho Deliberativo EscolarCDCE.

Art. 52 - Os pedidos referentes a
credenciamento e autorização de cursos
protocolados em datas precedentes ao da
publicação desta Resolução deverão ser
apreciados
segundo
as
normas
anteriormente vigentes, principalmente a
Resolução Normativa nº 04/2011-CEE/MT.

Art. 47 - A alteração de mantenedora de
qualquer
instituição
de
educação
credenciada
deve
ser
comunicada
formalmente ao Conselho Estadual de
Educação, com atualização cadastral
obrigatória junto ao SISTEC/MEC.
§ 1º - A nova mantenedora deve apresentar
os documentos pertinentes à alteração
citada no caput do artigo.

Art. 53 - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente a
Resolução Nº 169/06-CEE-MT e sua
alteração em contrário dada pela
Resolução Normativa Nº 02/2011-CEE-MT
e em parte a Resolução Normativa nº
04/2011-CEEMT.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRASE.
Cuiabá, 06 de junho de 2014.
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**Republicada para incluir os
parágrafos 1º, 2º e 3º, no artigo 22, na
publicação do dia 18 de junho de 2014,
páginas 37 a 40.
AGUINALDO GARRIDO
Presidente
HOMOLOGAMOS:
ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
Secretária de Estado de Educação

Resolução Normativa nº 01/2015CEE/MT
Regulamenta o Processo de
Escolha de Conselheiros, Titular e
Suplente, do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso –
CEE/MT, e dá outras providências.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições legais, e, considerando
o disposto no §1º do artigo 37, da Lei
Complementar nº 49/1998, com suas
alterações subsequentes e, ainda, por
decisão plenária de 13 de fevereiro de
2015,
RESOLVE:
Art. 1º Atendendo ao que dispõe o § 1º, do
art. 37 da Lei Complementar nº 49/98, com
alteração pela Lei Complementar nº 209,
de 12 de janeiro de 2005, este
Regulamento
objetiva
disciplinar
o
Processo de Escolha de Conselheiros e
Suplentes, para o preenchimento de vagas
existentes no Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso.
§ 1º O Conselho Estadual de Educação, por
meio de Ato próprio de seu Presidente,
designará uma Comissão Bicameral
indicada pelo Pleno, para elaboração, a
cada edição, de Edital de Chamada dos
Segmentos Sociais interessados em
participar do processo de escolha, com
base no presente Regulamento, devendo o
referido Edital ser aprovado em Plenária,
especialmente convocada para esse fim.
§ 2º O Edital, referido no parágrafo anterior,
deverá conter a relação das entidades a

serem consultadas para cada uma das
Câmaras, bem como todos os requisitos e
prazos necessários para a participação do
processo de escolha.
§ 3º Após aprovação, a Comissão deverá
providenciar a divulgação do Edital no
Diário Oficial do Estado e promover ampla
sensibilização do processo de escolha,
utilizando-se dos meios de comunicação de
massa, falado e escrito e das redes sociais,
para dar amplo conhecimento à sociedade
em geral, principalmente, aos segmentos
sociais contemplados nos §§ 1º e 2º, do art.
36 da Lei Complementar nº 49/98, com
alterações das LC nº 209/2005, LC nº
323/2008 e LC nº 346/2009.
§ 4º As entidades interessadas em
concorrer às vagas disponíveis nos
segmentos que representam deverão se
credenciar para a participação no processo
de escolha, conforme procedimentos
constantes do Edital, devendo as mesmas
estarem plenamente constituídas na forma
da lei e funcionando regularmente, pelo
menos, há 02 (dois) anos, no Estado de
Mato Grosso.
§ 5º A Comissão, por meio dos veículos de
comunicação,
divulgará
lista
única
contendo os nomes das entidades, por
segmento representativo, considerados
aptos a participar do processo de escolha,
para conhecimento da sociedade em geral,
segmentos e entidades participantes.
§ 6º A interposição de recurso da decisão
constante do parágrafo anterior deverá
obedecer ao prazo e outros critérios
estabelecidos no Edital.
Art. 2º As entidades consideradas
habilitadas a participar do processo de
escolha deverão proceder entre si, em
âmbito interno de cada segmento, a uma
seleção de três nomes, atendendo a
critérios estabelecidos no Edital, os quais
irão compor uma lista tríplice e concorrer às
vagas existentes, no
âmbito das
respectivas Câmaras.
§ 1º Cada segmento, representado por
suas entidades participantes, encaminhará
à Comissão Bicameral, a lista tríplice
consensuada, juntamente com o currículo
resumido dos candidatos e cópia da Ata da
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seleção realizada para a indicação dos
nomes que compõem a referida lista.
§ 2º Em nenhuma hipótese caberá mais do
que uma representação de lista tríplice, por
segmento.
§ 3º Os segmentos representativos
participantes,
caracterizados
como
isolados, isto é, que não concorrem entre si
com outras entidades, deverão, também,
apresentar uma única lista tríplice,
atendendo às exigências contidas neste
Regulamento.
Art. 3º As indicações deverão incidir sobre
brasileiros natos ou naturalizados, podendo
recair em nomes de pessoas que não
sejam de associados ou de titulares das
entidades consultadas.
Art. 4º A Comissão organizará lista única,
por segmento representativo participante,
para cada uma das Câmaras, contendo a
totalidade dos nomes indicados, na forma
do artigo anterior.
§ 1º As listas referidas no caput deste artigo
serão
apresentadas
às
entidades
previamente consultadas no âmbito das
respectivas Câmaras, que votarão em
apenas um nome para titular e em dois
outros nomes para suplentes, de cada
segmento da Câmara, ainda que a mesma
conte com mais de uma representação.
§ 2º Terão direito a votar e ser votado
somente as entidades listadas como
habilitadas em seus respectivos segmentos
participantes, e que estão concorrendo às
vagas existentes nos termos de cada Edital
de chamada.
§ 3º O processo de votação deverá ser
devidamente documentado, juntando, para
tanto, cópia da Ata de escolha de uma das
listas
apresentadas por segmentos
representativos de cada uma das Câmaras,
encaminhando-a à Comissão, de acordo
com os requisitos estipulados no Edital.
§ 4º Havendo vagas remanescentes, por
motivos de não cumprimento de qualquer
um dos itens constantes do respectivo
Edital de chamada do Processo de Escolha
de Conselheiros e Suplentes, estas
somente serão preenchidas, mediante
nova convocação do CEE-MT, para
complementação de mandato.

§ 5º A Comissão deverá apresentar o
resultado final do processo de escolha ao
Presidente do Conselho Estadual de
Educação, que convocará, de imediato, a
Plenária,
para
conhecimento
e
homologação e, após, respeitado o prazo
recursal
cabível,
encaminhará
ao
Governador do Estado, os nomes dos
representantes dos segmentos, por ordem
decrescente segundo o número de votos
obtidos, até o limite das vagas, para fins de
nomeação.
§ 6º Em caso de empate, a escolha será
instituída pelo critério de mais idade.
Art.5º Os Conselheiros terão mandato de
quatro anos, sendo permitida apenas uma
recondução imediata ao cargo de titular ou
suplente, em qualquer um dos segmentos
das Câmaras que os representam.
Art. 6º Nenhum Conselheiro poderá voltar a
integrar o Conselho Estadual de Educação,
na condição de titular ou suplente, no
mesmo segmento representativo ou em
segmento diverso, de qualquer uma das
Câmaras, depois de cumpridos dois
mandatos consecutivos, como titular ou
suplente, independentemente de ter havido
afastamentos previstos no Regimento
Interno ou renúncia.
§ 1º O Conselheiro só poderá retornar
como titular ou suplente após um interstício
de tempo de dois anos, contados ao
término
do
último
mandato,
independentemente da natureza do
mandato.
§ 2º O Conselheiro nomeado para
complementação de mandato poderá
concorrer ao processo de escolha não
sendo,
portanto,
esse
mandato
considerado fator impeditivo a sua
participação.
§ 3º Ficam excluídas da vedação prevista
no caput deste artigo as renúncias
ocorridas até 31 de dezembro de 2012.
§ 4º A composição do Colegiado será
renovada em 50%, a cada 02 anos.
§5º Havendo vacância em qualquer uma
das Câmaras, a vaga deverá ser
imediatamente preenchida pelo primeiro
suplente, nomeado para o segmento
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correspondente, o qual responderá pelos
encargos atinentes ao cargo.
§ 6º Havendo necessidade de uma nova
substituição, o segundo suplente deverá
ser chamado para ocupar o cargo
correspondente à vaga.
§ 7º Constatada a vacância de todos os
nomeados para a vaga existente em um
determinado Segmento, cabe ao CEE -MT
a convocação para o pleito, de natureza
complementar ao tempo de mandato
restante.
Art. 7º Cabe recurso ao Conselho Pleno do
CEE - MT, em até 48 horas, quando prazo
diverso não for estipulado no respectivo
Edital de ocorrência, no caso de situações
novas ou omissas, sob responsabilidade da
Comissão Bicameral.
Art. 8º Demais disposições, não declinadas
neste Regulamento, serão objeto de
decisão do Pleno do Conselho Estadual de
Educação.
Art. 9º O presente Regulamento, após
aprovado, entra em vigor na data de sua
publicação.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2015.
AGUINALDO GARRIDO
Presidente
HOMOLOGAMOS:
LUZIA HELENA TROVO MARQUES DE
SOUZA
Secretária de Estado de Ciência e
Tecnologia
Publicada no Diário Oficial de
24/09/2015 – Páginas 19 a 27

de suas atribuições, e considerando a Lei
nº 9.394/96-LDBEN, de 23 de dezembro de
1996, Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013,
a Lei nº 13.005/14, de 25 de junho de 2014,
o Plano Nacional de Educação, a Lei
Federal nº 8.069/90, de 13 de julho de
1990, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a Lei nº 10.111/14, de 06 de
junho de 2014, o Plano Estadual de
Educação, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, a Declaração Universal
das Crianças, a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro
de 1994, a Política Nacional do Idoso, a
Política Nacional das Pessoas com
Deficiência, a Lei Complementar nº 49/98,
de 1º de outubro de 1998 e suas alterações,
trazidas pela Lei Complementar Estadual
nº 57, de 22 de janeiro de 1999, pela Lei
Complementar Estadual nº 77, de 13 de
dezembro de 2000, e pela Lei
Complementar Estadual nº 209, de 12 de
janeiro de 2005 e por decisão da Plenária
deste Conselho,
RESOLVE:
TÍTULO I
DA EDUCAÇÃO
Art. 1º A educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.
§1º Esta Resolução disciplina a educação
escolar,
que
se
desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino,
em instituições próprias.
§2º A educação escolar deverá vincular-se
ao mundo do trabalho e à prática social.
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA

Resolução Normativa nº 02/2015-CEEMT
Estabelece normas aplicáveis para
a Educação Básica no Sistema
Estadual de Ensino e dá outras
providências.

Art. 2º A Educação Básica, um dos níveis
da educação escolar, tem por finalidade
desenvolver e assegurar ao estudante a
formação comum indispensável para o
exercício da cidadania, mediante meios
para progredir no mundo do trabalho e
estudos posteriores.

O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso

Art. 3º A Educação Básica é formada por
Etapas, Modalidades e Especificidades:
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I. etapas - Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio;
II. modalidades - Educação de Jovens e
Adultos, Educação Especial, Educação a
Distância, Educação do Campo, Educação
Escolar Indígena e Educação Profissional
Técnica de Nível Médio;
III. especificidades - Educação Escolar
Quilombola.
CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 4º A Educação Básica poderá
organizar-se em anos/séries anuais,
períodos semestrais, ciclos, alternância
regular de períodos de estudos, grupos não
seriados, com base na idade, na
competência e outros critérios ou por forma
diversa de organização, sempre que o
interesse do processo de aprendizagem
assim o recomendar.
Art. 5º Na Educação Básica é necessário
considerar as dimensões do educar e do
cuidar, em sua inseparabilidade, buscando
recuperar, para a função social deste nível
da educação, a centralidade que é o
estudante, como pessoa em formação na
sua essência humana.
Art. 6º A Educação Básica deve ser
compreendida como a totalidade em que a
dimensão educativa ocorre nas relações
sociais e no mundo do trabalho e esteja
articulada e vinculada no currículo.
Art. 7º A organização curricular da
Educação Básica deve assegurar o
princípio da organicidade, totalidade e
integralidade, por meio da integração dos
conteúdos, das capacidades, das áreas do
conhecimento, das etapas e modalidades,
articulando-se e integrando-se com as
dimensões do mundo do trabalho e das
práticas sociais.
§ 1º A articulação destas dimensões
conferirá identidade à Educação Básica do
Estado de Mato Grosso.
§ 2º As concepções, os conteúdos e ou
atividades devem estar integrados e
articulados em cada área do conhecimento,

buscando o relacionamento possível com
as demais áreas.
§ 3º Cada prática pedagógica deve ser
compreendida como parte integrante da
totalidade representada pela Educação
Básica, superando as formas fragmentadas
do currículo.
§ 4º A organização curricular deve apoiarse em princípios metodológicos que
contemplem práticas pedagógicas a partir
das realidades concretas dos seus
estudantes, como ponto de partida,
assegurando-se a formação integral e
integrada.
§ 5º A metodologia articulará os saberes
dos estudantes com o conhecimento
historicamente construído e organizado
pela sociedade, para que o próprio
estudante (re) construa sua realidade,
expressando-a em novas formas de
pensar, agir e sentir, rompendo com as
velhas formas de planejar e ensinar, como
por
exemplo,
a
reprodução
do
conhecimento livresco de acumulação e a
memorização.
Art. 8º Na elaboração de seus currículos as
escolas
deverão,
obrigatoriamente,
considerar:
I. as Diretrizes Curriculares Nacionais e as
normas do Sistema Estadual de Ensino;
II. a Parte Diversificada do currículo em
consonância
com
sua
Proposta
Pedagógica, integrada e contextualizada
nas áreas de conhecimento, contemplando
um ou mais componentes curriculares, por
meio de disciplinas, atividades, projetos
interdisciplinares ou outras, coerente com o
interesse da comunidade escolar;
III. o desenvolvimento dos diversos
componentes curriculares, abordando
temas transversais, questões de relevância
social, política e econômica, respeitando os
interesses dos estudantes, da família e da
comunidade;
IV. a Educação Física, componente
curricular obrigatório, como parte integrante
da proposta pedagógica da Unidade
Escolar, ajustando suas atividades físicas
às faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo sua prática
considerada facultativa ao estudante, nos
casos especificados em lei;
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V. a História, Cultura Afro-Brasileira,
Africana e Indígena, História e Geografia de
Mato Grosso e Educação Ambiental, bem
como as especificidades étnico-raciais,
socioeconômicas e culturais, no âmbito
regional e/ou local, tratadas em todos os
componentes curriculares;
VI. o ensino da Arte, constituindo
componente obrigatório nas diversas
Etapas da Educação Básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos
estudantes;
VII. a escolha da Língua Estrangeira
Moderna a ser ofertada no ensino médio
em caráter obrigatório, e uma segunda, em
caráter optativo, caberá à Comunidade
Escolar, obedecendo ao inciso III do art. 36
da Lei nº 9.394/96, devendo ser incluída no
cômputo da carga horária da parte
diversificada da matriz curricular.
Parágrafo único. A música deverá ser
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do
componente curricular de que trata o inciso
VI deste artigo.
Art. 9º Os Projetos Políticos Pedagógicos PPP escolares devem garantir os seguintes
princípios:
I. igualdade de condições para acesso e
permanência na escola;
II. liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III. pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas;
IV. respeito à diversidade, à liberdade e
apreço à tolerância;
V. valorização da experiência extraescolar;
VI. vinculação entre a educação escolar, o
mundo do trabalho e as práticas sociais;
VII. participação da comunidade escolar na
elaboração e definição do projeto político
pedagógico e regimento da unidade
escolar.
Art. 10. A carga horária anual das etapas:
Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio será de, no mínimo, 800 (oitocentas)
horas, distribuídas por um mínimo de 200
(duzentos) dias letivos de atividade escolar
com o estudante, sendo que a jornada
diária será de, no mínimo, 4 horas,

ampliando o período de permanência na
escola progressivamente.
§ 1º As 800 (oitocentas) horas serão
consideradas no seu sentido cronológico,
de 60 (sessenta) minutos, devendo a
duração de a aula ser prevista no PPP e
Regimento Escolar.
§ 2º Na jornada escolar diária, o tempo
destinado ao recreio faz parte da atividade
educativa do estudante.
Art. 11. Cabe às redes de ensino definir o
programa de escolas de tempo parcial
diurno (matutino ou vespertino), tempo
parcial noturno e tempo integral (turno e
contra turno ou turno único, com jornada
escolar de 7 horas, no mínimo, durante
todo o período letivo), tendo em vista a
amplitude
do
papel
socioeducativo
atribuído ao conjunto orgânico da
Educação Básica, o que requer outra
organização e gestão do trabalho
pedagógico.
§ 1º Deve-se ampliar a jornada escolar, em
único ou diferentes espaços educativos,
nos quais a permanência do estudante
vincula-se tanto à quantidade e qualidade
do tempo diário de escolarização quanto à
diversidade
de
atividades
de
aprendizagem.
§ 2º A jornada em tempo integral com
qualidade implica a necessidade da
incorporação efetiva e orgânica, no
currículo, de atividades e estudos
pedagogicamente
planejados
e
acompanhados.
§ 3º Os cursos em tempo parcial noturno
devem estabelecer metodologia adequada
às idades, à maturidade e à experiência de
aprendizagem, para atenderem aos jovens
e adultos em escolarização no tempo
regular ou na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos.
Art. 12. A fixação do início e término das
atividades
escolares
independe
da
vinculação ao ano civil.
Parágrafo único. O calendário escolar
deverá adequar-se às condições locais,
atendendo às etapas, suas modalidades e
especificidades.
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Art. 13. Os estudantes com necessidades
educacionais especiais, definidos como
estudantes com deficiência, transtorno
global de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação matriculados na
Educação Básica, terão garantidos os
serviços
de
apoio
pedagógico
especializado específico para atender a
suas
necessidades
educacionais,
conforme legislação vigente.
Art. 14. O projeto político-pedagógico é
instrumento da autonomia pedagógica,
administrativa e de gestão financeira da
instituição educacional e representa mais
do que um documento, sendo um dos
meios de viabilizar a escola democrática
para todos e de qualidade social.
§ 1º A autonomia da instituição educacional
baseia-se na busca de sua identidade, que
se expressa na construção de seu projeto
pedagógico e do seu regimento escolar,
enquanto manifestação de seu ideal de
educação e que permite uma nova e
democrática ordenação pedagógica das
relações escolares.
§ 2º Cabe à escola, considerada a sua
identidade e a de seus sujeitos, articular a
formulação do projeto político-pedagógico
com os planos de educação – nacional,
estadual, municipal – o contexto em que a
escola se situa e as necessidades locais e
de seus estudantes.
§ 3º A missão da unidade escolar, o papel
socioeducativo,
artístico,
cultural,
ambiental, as questões de gênero, etnia,
pessoas com deficiência e a diversidade
cultural que compõem as ações educativas,
a organização e a gestão curricular são
componentes integrantes do projeto
político-pedagógico, devendo ser previstas
as prioridades institucionais que a
identificam, definindo o conjunto das ações
educativas próprias das etapas da
Educação Básica assumidas, de acordo
com as especificidades que lhes
correspondam,
preservando
a
sua
articulação sistêmica.
Art. 15. O projeto político-pedagógico,
instância de construção coletiva que
respeita os sujeitos da aprendizagem,
entendidos como cidadãos com direito à
proteção e à participação social, deve
contemplar:

I. o diagnóstico da realidade concreta dos
sujeitos
do
processo
educativo,
contextualizados no espaço e no tempo;
II. a concepção sobre educação,
conhecimento, avaliação da aprendizagem
e mobilidade escolar;
III. o perfil real dos sujeitos – crianças,
jovens e adultos – que justificam e instituem
a vida da e na escola, do ponto de vista
intelectual, cultural, emocional, afetivo,
socioeconômico, como base da reflexão
sobre as relações vida-conhecimentocultura professor- estudante e instituição
escolar;
IV. as bases norteadoras da organização
do trabalho pedagógico;
V. a definição de qualidade das
aprendizagens e, por consequência, da
escola, no contexto das desigualdades que
se refletem na escola;
VI. os fundamentos da gestão democrática,
compartilhada e participativa (órgãos
colegiados e de representação estudantil);
VII. o programa de acompanhamento de
acesso, de permanência dos estudantes e
de superação da retenção escolar;
VIII. o programa de formação inicial e
continuada dos profissionais da educação,
regentes e não regentes;
IX. as ações de acompanhamento
sistemático dos resultados do processo de
avaliação interna e externa (Sistema de
Avaliação da Educação Básica – SAEB,
Prova Brasil, dados estatísticos, pesquisas
sobre os sujeitos da Educação Básica),
incluindo dados referentes ao IDEB e/ou
que complementem ou substituam os
desenvolvidos
pelas
unidades
da
federação e outros;
X. a concepção da organização do espaço
físico da instituição escolar de tal modo que
este seja compatível com as características
de seus sujeitos, que atenda às normas de
acessibilidade, além da natureza e das
finalidades da educação, deliberadas e
assumidas pela comunidade educacional.
SEÇÃO II
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 16. A Educação Infantil, primeira Etapa
da Educação Básica, constitui direito da
criança e dever do Estado, da família e da
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sociedade, sendo organizada da seguinte
forma:
I. creche: de zero a 3 (três) anos de idade;
II. pré-escola: de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos
de idade.
§ 1º A matrícula na pré-escola deve ser
efetivada
para
as
crianças
que
completarem 4 (quatro) anos até 31 de
março do ano letivo em curso dessa
matrícula, garantindo assim, o acesso, em
idade própria, ao Ensino Fundamental;
§ 2º A criança que completar 6 (seis) anos
até 31 de março será matriculada no
Ensino Fundamental.
Art. 17. A Educação Infantil tem por
objetivo o desenvolvimento integral da
criança, em seus aspectos físico, afetivo,
psicológico,
intelectual,
social,
complementando a ação da família e da
comunidade.
§ 1º As crianças provêm de diferentes e
singulares
contextos
socioculturais,
socioeconômicos e étnico-raciais, por isso
devem ter a oportunidade de serem
acolhidas e respeitadas pela escola e pelos
profissionais da educação, com base nos
princípios da individualidade, igualdade,
liberdade, diversidade e pluralidade.
§ 2º Para as crianças, independentemente
das
diferentes
condições
físicas,
sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnicoraciais, socioeconômicas, de origem, de
religião, entre outras, as relações sociais e
intersubjetivas no espaço escolar requerem
a atenção intensiva dos profissionais da
educação,
durante
o
tempo
de
desenvolvimento das atividades que lhes
são peculiares, pois este é o momento em
que a curiosidade deve ser estimulada, a
partir da brincadeira orientada pelos
profissionais da educação.
§ 3º Os vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e do respeito mútuo
em que se assenta a vida social devem
iniciar-se na Educação Infantil, e sua
intensificação deve ocorrer ao longo da
Educação Básica.
§ 4º Os sistemas educativos devem envidar
esforços promovendo ações, a partir das
quais as unidades de Educação Infantil
sejam dotadas de condições para acolher

as crianças, em estreita relação com a
família, com agentes sociais e com a
sociedade, prevendo programas e projetos
em parceria, formalmente estabelecidos.
§ 5º A gestão da convivência e as situações
em que se torna necessária a solução de
problemas individuais e coletivos pelas
crianças
devem
ser
previamente
programadas, com foco nas motivações
estimuladas e orientadas pelos professores
e demais profissionais da educação e
outros de áreas pertinentes, respeitados os
limites e as potencialidades de cada
criança e os vínculos desta com a família
ou com o seu responsável direto.
Art. 18. As instituições de Educação Infantil
que
mantêm,
simultaneamente,
o
atendimento a crianças em Creche e Préescola constituirão ‘’Unidade de Educação
Infantil’’, com
denominação própria
adequada.
Art. 19. A educação infantil será
organizada de acordo com as seguintes
regras comuns:
I. avaliação, mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento das crianças,
sem o objetivo de promoção, mesmo para
o acesso ao ensino fundamental;
II. carga horária mínima anual de 800
(oitocentas) horas, distribuídas por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho
educacional;
III. atendimento à criança de, no mínimo, 4
(quatro) horas diárias para o turno parcial e
o mínimo de 7 (sete) horas para a jornada
integral;
IV. controle de frequência pela instituição
de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 60% (sessenta por
cento) do total de horas;
V. expedição de documentação que
permita
atestar
os
processos
de
desenvolvimento e aprendizagem da
criança.
Art. 20. As unidades escolares que
ofertarem
exclusivamente
ou
simultaneamente, no mesmo espaço:
Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio, deverão assegurar espaços
de uso exclusivo para Educação Infantil,
conforme o seguinte:
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I. salas para atividades das crianças, com
boa ventilação e iluminação, e visão para o
ambiente externo;
II. refeitório, instalações e equipamentos
para o preparo de alimentos, que atendam
às exigências de nutrição, saúde e higiene;
III. instalações sanitárias completas,
suficientes e próprias para o uso das
crianças e para o uso de adultos;
IV. berçário, provido de berços individuais,
áreas livres para a movimentação das
crianças, locais para amamentação e para
higienização, com balcão e pia, espaço
para o banho de sol das crianças e
repouso;
V. espaço coberto e área livre preparados
para
brinquedos,
jogos,
pintura,
dramatização
e
outras
atividades
curriculares.
Art. 21. O regime de funcionamento das
Unidades Escolares de Educação Infantil
deve
atender,
prioritariamente,
às
necessidades da comunidade local,
devendo ser organizado de forma a acolher
a sua demanda no decorrer de todo o ano
letivo.
Parágrafo único. Fica garantido o período
de férias, conforme o calendário escolar da
Unidade.
Art. 22. Na proposta pedagógica de
Educação Infantil serão levados em
consideração os seguintes aspectos:
I. fins e objetivos;
II.
concepção
desenvolvimento
aprendizagem;

de
criança,
infantil
e

de
de

III. características da população a ser
atendida e da comunidade na qual se
insere;
IV. regime de funcionamento;
V.
espaço
físico,
instalações
equipamentos adequados;

e

VI. relação de recursos humanos,
especificando cargos e funções, habilitação
e ou formação profissional;
VII. parâmetros de organização de grupo e
relação professor/estudante;
VIII. organização do cotidiano de trabalho
junto às crianças;
IX. proposta de articulação da instituição
com a família e a comunidade;

X. metodologia utilizada;
XI.
processo
de
avaliação
do
desenvolvimento integral da criança;
XII. processo de planejamento geral e
avaliação institucional;
XIII. processo de articulação da Educação
Infantil com o Ensino Fundamental.
§ 1º As propostas pedagógicas de
Educação Infantil devem respeitar os
seguintes princípios:
I.
Éticos:
da
autonomia,
da
responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum, ao meio ambiente
e às diferentes culturas, identidades e
singularidades;
II. Políticos: dos direitos de cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à
ordem democrática;
III. Estéticos: da sensibilidade, da
criatividade, da ludicidade e da liberdade de
expressão nas diferentes manifestações
artísticas e culturais.
§ 2º A proposta pedagógica das instituições
de Educação Infantil deve ter como objetivo
garantir à criança acesso a processos de
apropriação, renovação e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de
diferentes linguagens, assim como o direito
à proteção, à saúde, à liberdade, à
confiança, ao respeito, à dignidade, à
brincadeira, à convivência e à interação
com outras crianças.
§ 3º Na efetivação desse objetivo, as
propostas pedagógicas das instituições de
Educação
Infantil
deverão
prever
condições para o trabalho coletivo e para a
organização de materiais, espaços e
tempos que assegurem:
I. a educação em sua integralidade,
entendendo o cuidado como algo
indissociável ao processo educativo;
II. a indivisibilidade das dimensões
expressivo-motora,
afetiva,
cognitiva,
linguística, ética, estética e sociocultural da
criança;
III. a participação, o diálogo e a escuta
cotidiana das famílias, o respeito e a
valorização
de
suas
formas
de
organização;
IV. o estabelecimento de uma relação
efetiva com a comunidade local e de
mecanismos que garantam a gestão
democrática e a consideração dos saberes
da comunidade;
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V. o reconhecimento das especificidades
etárias, das singularidades individuais e
coletivas das crianças, promovendo
interações entre crianças de mesma idade
e crianças de diferentes idades;
VI. os deslocamentos e os movimentos
amplos das crianças nos espaços internos
e externos às salas de referência das
turmas e à instituição;
VII. a acessibilidade de espaços, materiais,
objetos, brinquedos e instruções para as
crianças com deficiência, transtornos
globais de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação;
VIII. a apropriação pelas crianças das
contribuições histórico-culturais dos povos
indígenas, afrodescendentes, asiáticos,
europeus e de outros países da América;
IX. o reconhecimento, a valorização, o
respeito e a interação das crianças com as
histórias e as culturas africanas e afrobrasileiras, bem como o combate ao
racismo e à discriminação;
X. a dignidade da criança como pessoa
humana e a proteção contra qualquer forma
de violência – física ou simbólica – e
negligência no interior da instituição ou
praticadas pela família, prevendo os
encaminhamentos de violações para as
instâncias competentes.

§ 5º As propostas pedagógicas da
Educação Infantil das crianças, filhas de
agricultores
familiares,
extrativistas,
pescadores
artesanais,
ribeirinhos,
assentados e acampados da reforma
agrária, quilombolas, povos da floresta,
devem:
I. reconhecer os modos próprios de vida no
campo como fundamentais para a
constituição da identidade das crianças
moradoras em territórios rurais;
II. ter vinculação inerente à realidade
dessas
populações,
suas
culturas,
tradições e identidades, assim como a
práticas ambientalmente sustentáveis;
III. flexibilizar, se necessário, calendário,
rotinas e atividades, respeitando as
diferenças quanto à atividade econômica
dessas populações;
IV. valorizar e evidenciar os saberes e o
papel dessas populações na produção de
conhecimentos sobre o mundo e sobre o
ambiente natural;
V. prever a oferta de brinquedos e
equipamentos
que
respeitem
às
características ambientais e socioculturais
da comunidade.

§ 4º Garantida a autonomia dos povos
indígenas na escolha dos modos de
educação de suas crianças de 0 a 5 anos
de idade, as propostas pedagógicas para
os povos que optarem pela Educação
Infantil devem:

Art. 23. A metodologia da Educação Infantil
deverá utilizar-se de atividades lúdicas, em
que o professor tem a função de propor
desafios
para
o
desenvolvimento
socioafetivo, cognitivo, físico e psicomotor
da criança e de estabelecer estratégias,
possibilitando a construção de seus
conhecimentos.

I. proporcionar uma relação viva com os
conhecimentos,
crenças,
valores,
concepções de mundo e as memórias de
seu povo;

Parágrafo único. O ensino da Educação
infantil deve priorizar o brinquedo e o
brincar, e não o preparo da alfabetização
próprio do Ensino Fundamental.

II. reafirmar a identidade étnica e a língua
materna como elementos de constituição
das crianças;

Art. 24. A avaliação, de caráter diagnóstico
e
formativo,
possibilitará
o
acompanhamento e os registros de etapas
alcançadas nos cuidados e na educação da
criança, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao Ensino
Fundamental.

III. dar continuidade à educação tradicional
oferecida na família e articular-se às
práticas socioculturais de educação e
cuidado coletivos da comunidade;
IV. adequar calendário, agrupamentos
etários e organização de tempos,
atividades e ambientes, de modo a atender
às demandas de cada povo indígena.

Parágrafo único. Fica proibida a
realização de provas e/ou testes com a
finalidade de promoção do estudante.
Art. 25. As turmas serão organizadas
levando-se
em
conta
a proposta
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pedagógica, recomendando-se, no geral, a
seguinte
relação
mínima
professor/estudante:
I. crianças de 0 a 1 ano - de 4 a 6
estudantes: 1 professor;
II. crianças de 1 ano - de 6 a 8 estudantes:
1 professor;
III. crianças de 2 anos - de 8 a 10
estudantes: 1 professor;
IV. crianças de 3 anos - de 10 a 12
estudantes: 1 professor;
V. crianças de 4 e 5 anos - de 15 a 20
estudantes: 1 professor.
Parágrafo único. Caberá às Unidades de
Ensino atribuir a profissional de educação
docente ou não docente o apoio e o
acompanhamento às turmas de Educação
Infantil em qualquer idade.
Art. 26. O docente para atuar na Educação
Infantil
deve
estar
habilitado
em
Licenciatura Plena em Pedagogia ou
Normal Superior, preferencialmente, sendo
admitida a formação de Nível Médio, na
modalidade Normal/Magistério, nos termos
previstos nos Planos Nacional e Estadual
de Educação.
Art. 27. As Secretarias de Educação
promoverão a formação continuada dos
profissionais da educação em exercício,
nas Instituições de Educação Infantil, de
modo que atendam aos objetivos desta
etapa educativa.
Art. 28. Cabe à Secretaria de Estado de
Educação, em colaboração com os
Municípios, formular e assessorar a
execução da Política de Educação Infantil
para o Estado de Mato Grosso.
SEÇÃO III
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 29. O Ensino Fundamental, com
duração de 9 (nove) anos, abrange a
população na faixa etária dos 6 (seis) aos
14 (quatorze) anos de idade e se estende
também a todos os que, na idade própria,
não tiveram condições de frequentá-lo.
§ 1º É obrigatória a matrícula no Ensino
Fundamental de crianças com 6 (seis) anos
completos ou a completar até o dia 31 de
março do ano em que ocorrer a matrícula,

nos termos da Lei e das normas nacionais
vigentes .
§ 2º As crianças que completarem 6 (seis)
anos após essa data deverão ser
matriculadas na Educação Infantil (PréEscola).
§ 3º A carga horária mínima anual do
Ensino Fundamental regular será de 800
(oitocentas) horas relógio, distribuídas em,
pelo menos, 200 (duzentos) dias de efetivo
trabalho escolar.
§ 4º É dever dos pais ou responsáveis
efetuar a matrícula da criança nessa etapa
e na idade própria, assim como
acompanhar todo o seu desenvolvimento
escolar;
§ 5º O Ensino Fundamental, com 9 (nove)
anos de duração, ofertado na organização
curricular por série, tem duas fases
sequentes com características próprias,
chamadas de anos iniciais, com 5 (cinco)
anos de duração, em regra para estudantes
de 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade; e anos
finais, com 4 (quatro) anos de duração,
para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos.
Art. 30. A Organização Curricular para o
Ensino Fundamental deve assegurar que a
transição da Educação Infantil para a Etapa
seguinte se efetive de forma a evitar
rupturas no processo de aprendizagem,
resguardando o desenvolvimento infantil,
quanto aos aspectos emocionais, afetivos,
cognitivos, linguísticos e culturais.
Art. 31. No Ensino Fundamental, acolher
significa também cuidar e educar, como
forma de garantir a aprendizagem dos
conteúdos curriculares, para que o
estudante
desenvolva
interesses
e
sensibilidades que lhe permitam usufruir
dos bens culturais disponíveis na
comunidade, na sua cidade ou na
sociedade em geral, e que lhe possibilitem
ainda sentir-se como produtor valorizado
desses bens.
Art. 32. Além das disposições legais ou
normativas vigentes para a Educação
Básica, observar-se-á, no planejamento,
execução e avaliação da Proposta
Pedagógica do Ensino Fundamental, o que
segue:
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I. as Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Ensino Fundamental;
II. a preponderância, no currículo, da Base
Nacional
Comum
sobre
a
Parte
Diversificada;
III. os conteúdos mínimos das áreas de
conhecimento, que levem em conta
aspectos que serão contemplados na
intercessão
entre
as
áreas
de
conhecimento e aspectos relevantes da
cidadania, a partir da identidade da escola
e da Comunidade Escolar;
IV. a Parte Diversificada, capaz de atender
às
condições culturais, sociais e
econômicas de natureza regional, bem
como às aspirações da própria escola e
acrescentada, conforme interesse da
comunidade escolar;
V. a inclusão, obrigatoriamente, de
conteúdos que tratem dos direitos das
crianças e dos adolescentes;
VI. a Educação Religiosa, parte integrante
da formação básica do cidadão, que
constitui componente curricular nas
instituições educacionais de Ensino
Fundamental da rede pública, sendo de
matrícula facultativa para o estudante;
VII. o ensino de, pelo menos, uma língua
estrangeira, cuja escolha fica a cargo da
comunidade escolar, sendo facultada a
Língua
Espanhola,
considerando
o
contexto regional e sua inserção no
Mercosul;
VIII.
o
tratamento,
como
temas
transversais, destas
duas ciências:
Filosofia e Sociologia;
IX.
as
condições
plenas
de
operacionalização
das
estratégias
educacionais, espaço físico condizente,
horário, calendário escolar e demais
atividades implícitas do processo de
aprendizagem.
Art. 33. Os três anos iniciais do Ensino
Fundamental devem assegurar também:
I. a alfabetização e o letramento;
II. o desenvolvimento das diversas formas
de expressão, incluindo o aprendizado da
Língua Portuguesa, a Literatura, a Música
e demais artes, a Educação Física, assim
como o aprendizado da Matemática, da
Ciência, da História e da Geografia;

III. a continuidade da aprendizagem, tendo
em conta a complexidade do processo de
alfabetização e os prejuízos que a
repetência pode causar no Ensino
Fundamental
como
um
todo
e,
particularmente, na passagem do primeiro
para o segundo ano de escolaridade e
deste para o terceiro.
§ 1º Mesmo quando a Unidade de Ensino,
no uso de sua autonomia, fizer opção pelo
regime seriado, será necessário considerar
os três anos iniciais do Ensino
Fundamental como um bloco pedagógico
ou um ciclo sequencial não passível de
interrupção, sem retenção, voltado para
ampliar a todos os alunos as oportunidades
de sistematização e aprofundamento das
aprendizagens básicas, imprescindíveis
para o prosseguimento dos estudos.
§ 2º Considerando as características de
desenvolvimento dos alunos, cabe aos
professores adotar formas de trabalho que
proporcionem maior mobilidade das
crianças nas salas de aula e as levem a
explorar mais intensamente as diversas
linguagens artísticas, a começar pela
literatura, a utilizar materiais que ofereçam
oportunidades de raciocinar, manuseandoos e explorando as suas características e
propriedades.
SEÇÃO IV
DO ENSINO MÉDIO
Art. 34. O Ensino Médio, etapa final do
processo formativo da Educação Básica,
tem a finalidade de aprimoramento do
estudante como ser humano, para uma
formação
ética
e
estética
e
desenvolvimento de competências para
continuar seu aprendizado, levando-se em
consideração:
I. a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental,
possibilitando
o
prosseguimento de estudos;
II. a preparação básica para o mundo do
trabalho e a cidadania do estudante, para
continuar aprendendo, de modo a ser
capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores;
III. o aprimoramento do estudante como
pessoa humana, incluindo a formação ética
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e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico;
IV. a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos
dos
processos
produtivos, relacionando teoria com a
prática, no ensino das áreas de
conhecimento.
Art. 35. O Ensino Médio terá duração
mínima de 3 (três) anos, com o mínimo de
2.400 (duas mil e quatrocentas) horas de
efetivo trabalho escolar.
Parágrafo único. Na oferta do Ensino
Médio regular noturno ou de projetos
diversos adequados às condições de
trabalhadores,
o
projeto
políticopedagógico deve atender, com qualidade,
a
uma
organização
curricular
e
metodológica diferenciada, assegurados os
mínimos de duração e de carga horária,
podendo-se ampliar a duração do curso
para mais de 3 (três) anos, com menor
carga horária diária e anual.
Art. 36. O Ensino Médio, sem prejuízo da
formação geral do estudante e da
preparação para o mundo do trabalho,
poderá ser desenvolvido de forma
articulada à Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, conforme Resolução
CEB/CNE nº 02/2012 ou aquela que vier
substituí-la.
Art. 37. Na elaboração da Proposta
Pedagógica, as Unidades Escolares
deverão nortear-se pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Médio, de
maneira a contemplar:
I. a inclusão da Filosofia e da Sociologia
como disciplinas obrigatórias em todas as
series/anos/ciclo ou correspondentes do
Ensino Médio, conforme Lei 11.684/08, de
02 de junho de 2008;
II. o ensino de Língua Espanhola, de oferta
obrigatória nas escolas do Sistema
Estadual de Ensino de Mato Grosso, e de
matrícula facultativa para o estudante, deve
ser assegurado nos currículos do Ensino
Médio;
III. A Língua Estrangeira, no Sistema
Estadual de Ensino de Mato Grosso,
somente será ministrada por professores,
com Licenciatura Plena em Letras, tendo
Habilitação
em
Língua
Portuguesa/Espanhola/Inglesa
ou

equivalente, se Estrangeiro, convalidada
conforme a Legislação Brasileira.
Art. 38. A oferta da Língua Estrangeira por
meio de diferentes estratégias, que incluam
desde aulas convencionais no horário
escolar até a matrícula em Instituto ou
Centro de Estudos.
CAPÍTULO III
DAS MODALIDADES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
Art. 39. A cada etapa da Educação Básica
pode corresponder uma ou mais das
modalidades de ensino: Educação de
Jovens e Adultos, Educação Especial,
Educação Profissional e Tecnológica,
Educação do Campo, Educação Escolar
Indígena e Educação a Distância.
SEÇÃO I
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Art. 40. A Educação de Jovens e Adultos
(EJA) destina-se aos que se situam na faixa
etária superior à considerada própria, em
nível de conclusão do Ensino Fundamental
e do Ensino Médio.
§ 1º Cabe ao Sistema de Ensino viabilizar
a oferta de cursos gratuitos aos jovens e
aos
adultos,
proporcionando-lhes
oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas
as
características
do
alunado, seus interesses, condições de
vida e de trabalho, mediante cursos,
exames,
ações
integradas
e
complementares entre si, estruturados em
um projeto pedagógico próprio.
§ 2º Os cursos de EJA, preferencialmente
tendo a Educação Profissional articulada
com a Educação Básica, devem pautar-se
pela flexibilidade, tanto de currículo quanto
de tempo e espaço, para que seja(m):
I. rompida a simetria com o ensino regular
para crianças e adolescentes, de modo a
permitir percursos individualizados e
conteúdos significativos para os jovens e
adultos;
II. providos o suporte e a atenção
individuais às diferentes necessidades dos
estudantes no processo de aprendizagem,
mediante atividades diversificadas;
III. valorizada a realização de atividades e
vivências
socializadoras,
culturais,
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recreativas e esportivas, geradoras de
enriquecimento do percurso formativo dos
estudantes;
IV. desenvolvida a agregação
competências para o trabalho;

de

V. promovida a motivação e a orientação
permanente dos estudantes, visando maior
participação nas aulas e seu melhor
aproveitamento e desempenho;
VI.
realizada,
sistematicamente,
a
formação
continuada,
destinada,
especificamente, aos educadores de
jovens e adultos.
SEÇÃO II
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 41. A Educação Especial, como
modalidade transversal a todos os níveis,
etapas e modalidades de ensino, é parte
integrante da educação regular, devendo
ser prevista no projeto político pedagógico
da unidade escolar, assegurando a
promoção e o exercício pleno e equitativo
de todos os direitos humanos e liberdade,
fundamentais para todas as pessoas com
deficiência, e promovendo o respeito pela
sua dignidade inerente, respeitando-se as
normas vigentes.
Art. 42. Os estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação devem ser
matriculados em classes comuns do ensino
regular e no Atendimento Educacional
Especializado (AEE), complementar ou
suplementar à escolarização, ofertado em
salas de recursos multifuncionais ou em
centros de AEE da rede pública e privada
ou
de
instituições
comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, pertencentes ao Sistema
Estadual de Ensino.
§ 1º O Sistema Estadual de Ensino e suas
escolas devem criar condições para que o
professor da classe comum possa explorar
as potencialidades de todos os estudantes,
adotando uma pedagogia dialógica,
interativa, interdisciplinar e inclusiva e, na
interface, o professor do AEE deve
identificar habilidades e necessidades dos
estudantes, organizar e orientar sobre os
serviços e recursos pedagógicos e de
acessibilidade para a participação e
aprendizagem dos estudantes.

§ 2º Na organização desta modalidade
devem ser observadas as seguintes
orientações fundamentais, garantidas no
Projeto Político Pedagógico:
I. o pleno acesso e a efetiva participação
dos estudantes no ensino regular;
II. a oferta do atendimento educacional
especializado em horário distinto daquele
que o estudante frequenta na Unidade
Escolar;
III. a formação de professores para o AEE
e para o desenvolvimento de práticas
educacionais inclusivas;
IV. a participação da comunidade escolar;
V. a acessibilidade arquitetônica, nas
comunicações
e
informações,
nos
mobiliários e equipamentos e nos
transportes;
VI. a articulação das políticas públicas
intersetoriais.
SEÇÃO III
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
DE NÍVEL MÉDIO
Art. 43. A Educação Profissional e
Tecnológica, no cumprimento dos objetivos
da educação nacional, integra-se aos
diferentes níveis e modalidades de
educação e às dimensões do trabalho, da
ciência e da tecnologia, e articula-se com o
ensino regular e com outras modalidades
educacionais: Educação de Jovens e
Adultos, Educação Especial e Educação a
Distância.
Art. 44. Como modalidade da Educação
Básica, a Educação Profissional e
Tecnológica ocorre na oferta de cursos de
formação inicial e continuada ou
qualificação profissional e nos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio.
Art. 45. A Educação Profissional Técnica
de Nível Médio é desenvolvida nas
seguintes formas:
I. articulada com o Ensino Médio, sob duas
formas:
a) integrada, na mesma instituição; ou
b) concomitante, na mesma ou em distintas
instituições;
II. subsequente, em cursos destinados a
quem já tenha concluído o Ensino Médio.
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§ 1º Os cursos articulados com o Ensino
Médio, organizados na forma integrada,
são cursos de matrícula única, que
conduzem os estudantes à habilitação
profissional técnica de nível Médio ao
mesmo tempo em que concluem a última
etapa da Educação Básica.
§ 2º Os cursos técnicos articulados com o
Ensino Médio, ofertados na forma
concomitante, com dupla matrícula e dupla
certificação, podem ocorrer:
I. na mesma instituição de ensino,
aproveitando-se
as
oportunidades
educacionais disponíveis;
II. em instituições de ensino distintas,
aproveitando-se
as
oportunidades
educacionais disponíveis;
III. em instituições de ensino distintas,
mediante
convênios
de
intercomplementaridade,
com
planejamento e desenvolvimento de projeto
pedagógico unificado.
§ 3º São admitidas, nos cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, a organização e a estruturação em
etapas ou módulos que possibilitem
qualificação profissional intermediária.
§ 4º A Educação Profissional e Tecnológica
pode ser desenvolvida por diferentes
estratégias de educação continuada, em
instituições especializadas ou no ambiente
de trabalho, incluindo os programas e
cursos de aprendizagem, previstos na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 46. A organização curricular da
Educação Profissional e Tecnológica por
eixo
tecnológico fundamenta-se na
identificação das tecnologias que se
encontram na base de uma dada formação
profissional e dos arranjos lógicos por elas
constituídos.
Art. 47. Os conhecimentos e as habilidades
adquiridos, tanto nos cursos de Educação
Profissional e Tecnológica como os
adquiridos na prática laboral pelos
trabalhadores, podem ser objeto de
avaliação, reconhecimento e certificação
para prosseguimento ou conclusão de
estudos.
SEÇÃO IV
EDUCAÇÃO DO CAMPO

Art. 48. Na modalidade de Educação do
Campo, a oferta para a população rural
está prevista com adequações necessárias
às peculiaridades da vida no campo e de
cada região, definindo-se orientações para
três aspectos essenciais à organização da
ação pedagógica:
I. conteúdos curriculares e metodologias
apropriadas às reais necessidades e
interesses dos estudantes da zona rural;
II. organização escolar própria, incluindo
adequação do calendário escolar às fases
do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III.
dequação à natureza do trabalho na zona
rural.
Art. 49. A identidade da escola do campo é
definida pela vinculação com as questões
inerentes à sua realidade, com propostas
pedagógicas
que
contemplam
sua
diversidade em todos os aspectos, tais
como
sociais,
culturais,
políticos,
econômicos, de gênero, geração e etnia.
Parágrafo único. Formas de organização
e metodologias pertinentes à realidade do
campo devem ter acolhidas, como a
pedagogia da terra, pela qual se busca um
trabalho pedagógico fundamentado no
princípio
da
sustentabilidade,
para
assegurar a preservação da vida das
futuras gerações, e a pedagogia da
alternância, na qual o estudante participa,
concomitante e alternadamente, de dois
ambientes/situações de aprendizagem: o
escolar e o laboral, supondo parceria
educativa, em que ambas as partes são
corresponsáveis pelo aprendizado e pela
formação do estudante.
SEÇÃO V
EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
Art. 50. A Educação Escolar Indígena
ocorre em unidades educacionais inscritas
em suas terras e culturas, as quais têm uma
realidade singular, requerendo pedagogia
própria em respeito à especificidade étnicocultural e linguística de cada povo ou
comunidade e formação específica de seu
quadro docente, observados os princípios
constitucionais, a base nacional comum e
os princípios que orientam a Educação
Básica brasileira.
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Parágrafo único. Na estruturação e no
funcionamento das escolas indígenas, é
reconhecida
a
sua
condição
de
possuidores de normas e ordenamento
jurídico próprios, com ensino intercultural e
bilíngue, visando à valorização plena da
língua originária de cada etnia e das
culturas dos povos indígenas e a afirmação
e manutenção de sua diversidade étnica.
Art. 51. Na organização de escola
indígena, deve ser considerada a
participação da comunidade na definição
do modelo de organização e gestão, bem
como:
I. suas estruturas sociais;
II. suas práticas socioculturais e religiosas;
III. suas formas de produção de
conhecimento, processos próprios e
métodos de ensino-aprendizagem;
IV. suas atividades econômicas;
V. edificação de escolas que atendam aos
interesses das comunidades indígenas;
VI. uso de materiais didático-pedagógicos
produzidos de acordo com o contexto
sociocultural de cada povo indígena.
SEÇÃO VI
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Art. 52. A modalidade de Educação a
Distância caracteriza-se pela mediação
didático pedagógica nos processos de
ensino e aprendizagem que ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de
informação
e
comunicação,
com
estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares ou
tempos diversos.
Art. 53. O credenciamento para a oferta de
cursos e programas de Educação de
Jovens e Adultos, de Educação Especial e
de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, na modalidade a distância, compete
ao Sistema Estadual de Ensino, atendida a
regulamentação federal e as normas
complementares deste Conselho.
SEÇÃO VII
DAS ESPECIFICIDADES
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA
Art. 54. A Educação Escolar Quilombola é
desenvolvida em unidades educacionais

inscritas em suas terras e cultura,
requerendo pedagogia própria em respeito
à especificidade étnico-cultural de cada
comunidade e formação específica de seu
quadro docente, observados os princípios
constitucionais, a base nacional comum, os
princípios que orientam a Educação Básica
Brasileira e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Quilombola na
Educação Básica.
Parágrafo único. Na estruturação e no
funcionamento das escolas quilombolas,
bem como nas demais, deve ser
reconhecida e valorizada a diversidade
cultural.
CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS HUMANOS E DA
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Art. 55. As escolas do Sistema Estadual de
Ensino devem alicerçar suas concepções e
práticas educativas fundadas nos Direitos
Humanos em seus processos de
promoção, proteção, defesa e aplicação na
vida cotidiana e cidadã de sujeitos de
direito e de responsabilidade individuais e
coletivas,
baseadas
nos
seguintes
princípios:
I. dignidade humana;
II. igualdade de direitos;
III. reconhecimento e valorização das
diferenças e das diversidades;
IV. laicidade do Estado;
V. democracia na educação;
VI.
transversalidade,
globalidade; e

vivência

e

VII. sustentabilidade socioambiental.
Art. 56. O Sistema Estadual de Ensino
deve fomentar e divulgar estudos, projetos,
ações e práticas de relevância que
consolidem uma cultura em Direitos
Humanos.
Art. 57. A Educação Ambiental deve ser
entendida
como
educação
cidadã,
responsável, crítica, participativa, em que
cada sujeito aprende com conhecimentos
científicos e com o reconhecimento dos
saberes tradicionais, possibilitando as
tomadas de decisões transformadoras, a
partir do meio ambiente natural ou
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construído, no qual as pessoas se integram
à educação ambiental e avançam na
construção de uma cidadania responsável,
voltadas para culturas de sustentabilidade
socioambiental, conforme Parecer nº
014/2012 CP/CNE e a Resolução nº
002/2012 da CEB/CNE.
TÍTULO II
DO REGIMENTO ESCOLAR
Art. 58. O regimento escolar, discutido e
aprovado pela comunidade escolar e
conhecido por todos, constitui-se em um
dos instrumentos de execução do projeto
político pedagógico, com transparência e
responsabilidade.
Parágrafo único. O regimento escolar trata
da natureza e da finalidade da instituição,
da relação da gestão democrática com os
órgãos colegiados, das atribuições de seus
órgãos e sujeitos, das suas normas
pedagógicas, incluindo os critérios de
acesso,
promoção,
mobilidade
do
estudante, dos direitos e deveres dos seus
sujeitos: estudantes, professores, técnicos
e
funcionários,
gestores,
famílias,
representação estudantil e função das suas
instâncias colegiadas, observada toda
legislação de ensino pertinente em vigor.
CAPÍTULO I
DA MATRÍCULA
Art. 59. Matrícula é o ato formal que vincula
o estudante a uma Unidade Escolar,
conferindo-lhe a condição de estudante.
Art. 60. A matrícula será requerida pelo
interessado e, se este for menor de idade,
por seus pais.
Art. 61. O período de matrícula será
estabelecido no calendário escolar da
Unidade Escolar.
Art. 62. No pedido da matrícula, o
estudante, maior de idade, ou pais ou
responsáveis pelo menor de idade, terá o
direito e o dever de conhecer os
dispositivos regimentais da Unidade
Escolar, expressar a sua aceitação e o
compromisso de cumpri-los.
Art. 63. A matrícula em Unidade Escolar
integrante do Sistema Estadual de ensino
será:

I. quanto à natureza
a) inicial;
b) por transferência;
c) extraordinária.
II. quanto à organização
a) anual;
b) semestral;
c) outra, adotada pela escola.
III. quanto à forma de oferta
a) presencial;
b) a distância.
Art. 64. Considera-se inicial a matrícula
quando efetuada:
I. na Educação Infantil;
II. no primeiro ano/série/ciclo do Ensino
Fundamental e Médio;
III. excepcionalmente, em qualquer
ano/série/fase do Ensino Fundamental e
Ensino Médio e suas modalidades, quando
a escolarização anterior não possa ser
comprovada.
Art. 65. No ato da matrícula, deverão ser
apresentados os documentos pessoais e
de escolaridade, além dos que possam ser
solicitados pela escola.
§ 1º Os documentos apresentados no ato
da matrícula serão, obrigatoriamente,
registrados no cadastro do estudante e
arquivadas em pasta individual suas
fotocópias, sotopostos a expressão
“confere com o original” ou transcrição de
dados, e os originais, devolvidos
imediatamente ao seu possuidor.
§ 2º Na ausência da apresentação dos
documentos pessoais, a matrícula não
poderá ser negada, observando-se a
Resolução
Conjunta
001/97SEDUC/CEE/CEDCA/Procon/ Promotoria
de Justiça da Infância e Juventude.
§ 3º No caso de documentação incompleta,
a Unidade Escolar estabelecerá prazo para
sua entrega, por critério assegurado em
seu Regimento Escolar.
Art. 66. Entende-se por matrícula renovada
aquela em que o estudante confirma sua
permanência na Unidade Escolar, após ter
cursado o período imediatamente anterior
ou quando volta a frequentar o mesmo
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estabelecimento após interregno de um ou
mais períodos letivos, para prosseguir
estudos, observada a existência de vaga.

se trata de direito fundamental, mediante
autodeclaração
ou
declaração
do
responsável.

Parágrafo único. Serão necessariamente
anexados ao requerimento de renovação
de matrícula, documentos que atualizem as
informações já existentes e que não sejam
do conhecimento da escola.

Parágrafo único. São consideradas
crianças, adolescentes e jovens em
situação
de
itinerância
aquelas
pertencentes a grupos sociais que vivem
em tal condição por motivos culturais,
políticos, econômicos, de saúde, tais como
ciganos, indígenas, povos nômades,
trabalhadores itinerantes, acampados,
circenses, artistas e/ou trabalhadores de
parques de diversão, de teatro mambembe,
entre outros, conforme Parecer nº 14/2011
CNE/CEB e Resolução nº 03/2011
CNE/CEB.

Art. 67. A matrícula por transferência é
aquela pela qual o estudante, ao se
desligar oficialmente de uma Unidade
Escolar, vincula-se a outra congênere, para
continuidade de estudos.
Art. 68. Matrícula extraordinária é aquela
efetivada fora da época determinada pela
escola e tem a finalidade de reintegrar os
estudantes com idade escolar, que se
encontram
fora
da
escola,
pela
impossibilidade de terem sido matriculados
na época determinada.
§ 1º A comprovação da impossibilidade da
efetivação da matrícula em tempo hábil
será feita por Declaração do Conselho
Tutelar e dos pais ou responsáveis, em
caso de estudante menor de idade, e pelo
próprio estudante, se maior de idade,
apresentando justificativa fundamentada
sobre os motivos de estar fora do processo
de escolarização, devendo esta ser
arquivada na pasta individual.
§ 2º O estudante de matrícula
extraordinária será enturmado em classes
comuns, recebendo acompanhamento
pedagógico adequado, com vistas a
assegurar a aprendizagem e permanência
na Unidade Escolar.
Art. 69. O estudante de matrícula
extraordinária poderá ser submetido à
reclassificação para o período seguinte, no
ano/semestre letivo subsequente, quando
não atingir os mínimos de frequência e de
aproveitamento de estudos previstos no
regimento
escolar,
no
ano
letivo
antecedente.
Art. 70. O Sistema Estadual de Ensino, por
meio de seus estabelecimentos públicos
e/ou privados de Educação Básica deverá
assegurar a matrícula de estudante em
situação de itinerância, sem a imposição de
qualquer forma de embaraço, preconceito
e/ou qualquer forma de discriminação, pois

CAPÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 71. Transferência é a passagem do
estudante de um estabelecimento de
ensino para outro, inclusive de escola de
país
estrangeiro,
assegurado
o
aproveitamento de estudos e seu
posicionamento, conforme a matriz
curricular e a Proposta Pedagógica da
Unidade Escolar receptora.
§1º A transferência do estudante poderá
ocorrer para uma modalidade na mesma
etapa de ensino, desde que se cumpra o
exigido na modalidade requerida.
§2º Cabe à unidade escolar receptora a
responsabilidade
de
promover
a
regularização da vida escolar do estudante,
registrando as situações peculiares à vida
escolar do estudante, tais como matrícula
por disciplina, matrícula por dependência,
matrícula
com
aproveitamento
de
resultados parciais, obtidos em exames
supletivos, adaptações, validação de
estudos, dispensa de frequência, de acordo
com a legislação, comprovante de
conclusão do Ensino Fundamental,
identificação das escolas anteriormente
cursadas, e outros dados que a Escola
julgar necessário.
Art. 72. Na enturmação de estudantes em
processo de transferência de um
estabelecimento escolar para outro com
organização escolar diferenciada, a
Unidade de Ensino deverá:
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I. instituir o coletivo de professores para
proceder ao diagnóstico relativo ao domínio
de conhecimento, às vivências e às
experiências
dos
estudantes,
para
encaminhar as devidas intervenções e
acompanhamento
pedagógicos
pelo
resultado constatado e, a seguir, definir a
enturmação apropriada;
II. os procedimentos para enturmação
deverão constar em ata, e os documentos
comprobatórios arquivados em pasta
individual do estudante.
Art. 73. É assegurado aos estudantes
matriculados em cursos devidamente
autorizados e em andamento o direito de
concluírem seus estudos no formato
original.
Art. 74. Os registros referentes a
desempenho e assiduidade do estudante,
até a data da transferência, são atribuições
exclusivas do estabelecimento de origem,
devendo serem eles transpostos para a
documentação escolar do estudante no
estabelecimento
de
destino,
sem
modificações.
Art. 75. O estudante poderá transferir-se
em qualquer época e independente da
comprovação da existência de vaga,
observadas as especificidades garantidas
na legislação em vigor.
Art. 76. A matrícula será efetivada
mediante
a
apresentação
da
documentação escolar de transferência.
§ 1º A Escola poderá aceitar a matrícula por
transferência, mediante a apresentação de
atestado de transferência provisório,
expedida pela Unidade Escolar de origem.
§ 2º A Escola de destino deverá de
imediato, manter o intercâmbio com a
escola de origem, até a efetivação da
matrícula.
§ 3º É anulável a matrícula por
transferência
efetivada
mediante
a
apresentação de transcrição de Histórico
Escolar, obtida por meios fraudulentos e ou
expedida por unidades escolares com
funcionamento
irregular,
cabendo
responsabilidade
aos
gestores
transgressores nos termos do que
estabelece, dentre outras, a Resolução nº
093/06/CEE/MT.

Art. 77. À transferência do estudante de
Escola vinculada ao Sistema de Ensino de
outro país aplicam-se as normas da
presente Resolução, respeitadas também
as do Sistema de origem, exigindo-se:
I.
requerimento
de
matrícula
do
interessado, maior de idade, pais ou
responsáveis pelo menor de idade, à
direção da escola;
II. tradução oficial da documentação
escolar do país de origem;
III. autenticação da documentação escolar
do país de origem pelo Consulado
Brasileiro;
IV. histórico escolar de estudos realizados
no Brasil, anteriores à transferência para o
país estrangeiro, se for o caso.
§1º Na impossibilidade de o estudante
atender todas as exigências do caput deste
artigo, a unidade escolar fará o processo de
classificação do estudante, conforme
previsto nesta Resolução;
§ 2º Cabe à Unidade Escolar receptora
propiciar formas de adaptação de estudos,
bem como plano de apoio pedagógico para
recuperação
de
estudantes
com
dificuldades de aprendizagem e frequência,
atendendo
às
exigências
legais
preconizadas na legislação de ensino
aplicável.
CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO,
RECLASSIFICAÇÃO, PROGRESSÃO,
ADAPTAÇÃO/ SUPLEMENTAÇÃO,
RECUPERAÇÃO
E SUPERAÇÃO
Art. 78. A avaliação no ambiente
educacional
compreende
2
(duas)
dimensões básicas:
I. avaliação da aprendizagem;
II. avaliação institucional interna e externa.
Art. 79. A avaliação da aprendizagem
baseia-se na concepção de educação que
norteia a relação professor-estudanteconhecimento-vida
em
movimento,
devendo ser um ato reflexo de
reconstrução da prática pedagógica,
premissa básica e fundamental para se
questionar o educar, transformando a
mudança em ato, acima de tudo, político.
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§ 1º A validade da avaliação, na sua função
diagnóstica, liga-se à aprendizagem,
possibilitando ao aprendiz recriar, refazer o
que aprendeu, criar, propor e, nesse
contexto, aponta para uma avaliação
global, que vai além do aspecto
quantitativo,
porque
identifica
o
desenvolvimento
da
autonomia
do
estudante, que é indissociavelmente ético,
social, intelectual.
§ 2º Em nível operacional, a avaliação da
aprendizagem tem, como referência, o
conjunto de conhecimentos, habilidades,
atitudes, valores e emoções que os sujeitos
do processo educativo projetam para si de
modo integrado e articulado com aqueles
princípios definidos para a Educação
Básica, redimensionados para cada uma
de suas etapas, estabelecido no projeto
político pedagógico da escola.
§ 3º A avaliação na Educação Infantil é
realizada mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento da criança,
sem o objetivo de promoção, mesmo em se
tratando
de
acesso
ao
Ensino
Fundamental.
§ 4º A avaliação da aprendizagem no
Ensino Fundamental e no Ensino Médio, de
caráter formativo, predominando sobre o
quantitativo e classificatório, adota uma
estratégia de progresso individual e
contínuo que favorece o crescimento do
estudante, preservando a qualidade
necessária para a sua formação escolar,
sendo organizada de acordo com regras
comuns a essas duas Etapas.
§ 5º As avaliações que resultem no registro
de dificuldade de aprendizagem devem
corresponder a indicações de atividades
suplementares e/ou alternativas, a serem
realizadas em classe ou em turno diferente
daquele que o estudante frequenta.
Art. 80. A progressão do estudante em
qualquer forma de organização de oferta
está condicionada ao mínimo de 75%
(setenta e cinco por cento) de frequência,
em relação ao cômputo do total de horas do
ano letivo em curso no Ensino Fundamental
e Médio.
Art. 81. A forma de avaliação da
aprendizagem deverá constar no PPP e
estar regulamentada no regimento escolar,

respeitados os critérios estabelecidos na
legislação vigente e normas emanadas
pelo Sistema Estadual de Ensino.
Art. 82. Os registros elaborados durante o
processo de avaliação deverão conter
indicações descritivas sobre os diferentes
aspectos do desenvolvimento e da
aprendizagem do estudante.
Art. 83. Classificação é o posicionamento
do estudante em etapa organizada, sob a
forma de série, ano, fase, período
semestral, alternância, ciclo, período de
estudo, grupo não seriado ou outra forma
adotada pela escola.
Art. 84. A classificação do estudante, em
qualquer etapa, série, ano ou fase, exceto
a primeira do Ensino Fundamental, será
feita:
I. por promoção, para estudantes que
cursaram, com aproveitamento, a série,
ano ou fase anterior ou outra forma de
organização adotada pela própria escola;
II. por transferência, para estudantes
procedentes de outras escolas, mediante
apreciação do Histórico Escolar em que se
consigne o aproveitamento curricular
quanto aos componentes da Base Nacional
Comum;
III. por avaliação realizada pelo coletivo dos
professores da escola, independentemente
de escolarização formal anterior ou quando
não for possível a recuperação dos
registros
escolares,
realizada
pela
instituição receptora, para situá-lo na etapa,
série, ano, ciclo, período ou fase adequada.
Parágrafo único. Para a classificação
deverão ser verificados os conhecimentos
da Base Nacional Comum do currículo.
Art. 85. Reclassificação do estudante é seu
reposicionamento em série, ano, fase,
ciclo, período, série ou outra forma de
organização adotada pela escola, diferente
daquela indicada no seu histórico escolar,
exceto no último ano do Ensino Médio,
vedado o princípio do retrocesso.
Art. 86. A reclassificação de estudante será
permitida no Sistema Estadual de Ensino,
mediante processo formal de avaliação
realizado pelo Conselho de Classe ou
similar e, no caso dos primeiros anos do
Ensino Fundamental ou equivalente, com o
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(a) Professor (a) unidocente, sendo que em
ambas as situações o processo será
orientado e acompanhado pelo (a)
Coordenador (a) Pedagógico/Supervisor
Pedagógico (a), antes do início do 2º
bimestre ou período avaliativo.
§ 1º A reclassificação tomará por base as
normas curriculares gerais e transversais,
cuja sequência será preservada, levandose em conta, na avaliação o grau de
maturidade, competências e habilidades
mínimas para prosseguimento de estudos
subsequentes.
§ 2º O resultado da avaliação, realizada
pelo coletivo dos professores da Unidade
Escolar, justificativa e procedimentos
deverão ser registrados em atas
individuais, em Livros de Processos
Especiais, da qual será extraída súmula
assinada pela Equipe Gestora, pelo
Conselho de Classe e Professores
envolvidos e deverá ser arquivada na pasta
individual do estudante, juntamente com os
demais documentos que fundamentam a
reclassificação do estudante, assegurandose anotação no histórico escolar.
Art. 87. A progressão parcial dar-se-á, no
Sistema Estadual de Ensino, em Unidades
de Ensino de Educação Básica que
ofereçam o regime de progressão regular,
de forma sequencial, observando-se o
seguinte:
I. a progressão pode ser parcial, sendo que
esta deve preservar a sequência do
currículo e observar as normas do
respectivo sistema de ensino, requerendo o
redesenho da organização das ações
pedagógicas, com previsão de horário de
trabalho e espaço de atuação para
professor e estudante, com conjunto
próprio de recursos didático-pedagógicos;
II. será sempre garantida matrícula ao
estudante que apresentar situação de
progressão parcial, mesmo em Unidades
Escolares que não contemplarem em seu
Regimento tal condição;
III. a matrícula por progressão parcial será
admitida a partir da 5ª série ou
correspondente do Ensino Fundamental
quando a oferta for por disciplina/áreas de
conhecimento;

IV. os estudos de disciplinas/áreas de
conhecimento em que o estudante não
obteve aprovação poderão ser realizados
em qualquer turno de oferta da Etapa
correspondente,
mediante
plano
pedagógico
previamente
elaborado,
acompanhado e avaliado pelo professor
responsável;
V. nos estudos programados para
estudantes sujeitos à progressão parcial,
levar-se-ão
em
consideração
as
dificuldades de aprendizagem detectadas;
VI. a avaliação requerida para a progressão
parcial será compreendida em termos de
resultados apresentados pelo estudante,
respeitado o seu ritmo de aprendizagem,
conforme
as
ações
programadas
especialmente para ele, sob forma de
recuperação de conteúdo, não se exigindo
mínimo de frequência;
VII. a escola oferecerá estudos de
progressão parcial, mediante compromisso
firmado com o estudante, por meio de
calendário especial de atendimento, desde
que não haja prejuízo no ano letivo em
curso;
VIII. os resultados finais obtidos pelo
estudante sujeito à progressão parcial,
quando favoráveis, obrigam a escola
atualizar os registros na documentação
escolar do estudante, em qualquer época
do ano letivo em curso;
IX. não será expedido certificado de
conclusão a estudante sujeito a estudos de
progressão parcial;
X. caberá à equipe gestora da unidade
escolar orientar e acompanhar o processo
de progressão parcial;
XI. ao docente da área de conhecimento ou
disciplinas em que o estudante ficou de
progressão parcial cabe registrar relatório
circunstanciado dos conteúdos em que o
mesmo apresentou dificuldade e as
intervenções efetuadas, devendo ser
arquivado na coordenação pedagógica e
pasta individual do estudante, com a
finalidade de subsidiar a estruturação do
plano de atendimento no ano letivo
subsequente;
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XII. em caso de transferência, o relatório
circunstanciado deve acompanhar o
histórico escolar do estudante.

com os demais entes federados, entre
outros mecanismos que possam vir a ser
utilizados.

§ 1º O estudante beneficiado com o regime
de progressão parcial poderá acumular, no
mesmo período letivo, a critério da escola e
estabelecido em regimento escolar, até
quatro dependências em componentes
curriculares anteriores.

Parágrafo único. As Unidades Escolares
mantidas pela iniciativa privada devem
exigir das suas mantenedoras os
investimentos adequados e suficientes
para prover a formação capitulada no caput
do artigo.

§ 2º Se o número de disciplinas/áreas do
conhecimento exceder o número previsto
no parágrafo anterior, o estudante
permanecerá na série, ano, ciclo ou
período, porém dispensado das disciplinas
ou componentes curriculares em que já
tenha obtido aprovação.

TÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E
ORGANIZAÇÃO DA
ESCOLA

Art. 88. Será facultado ao estudante da
última série, ano, fase ou período do Ensino
Médio que não lograr aproveitamento em
mais de quatro componentes curriculares,
cursar regularmente, em qualquer ano
letivo
subsequente,
a
título
de
aproveitamento de estudos, apenas as
disciplinas/componentes em que não
obteve aprovação.
Art. 89. As escolas que utilizam
organização por série podem adotar, no
Ensino Fundamental, sem prejuízo da
avaliação
do
processo
ensinoaprendizagem,
diversas
formas
de
progressão, inclusive a de progressão
continuada, jamais entendida como
promoção automática, o que supõe tratar o
conhecimento como processo e vivência
que não se harmoniza com a ideia de
interrupção, mas, sim, de construção, em
que o estudante, enquanto sujeito da ação,
está em processo contínuo de formação,
construindo significados.
Art. 90. Os Órgãos que compõem o
Sistema Estadual de Ensino deverão
desencadear processo de avaliação
institucional, a fim de obter informações
que permitam conhecer e intervir na
realidade diagnóstica, com vistas à
qualidade social do ensino.
Art. 91. As mantenedoras públicas deverão
empenhar-se ao máximo para assegurar a
formação inicial e continuada aos
profissionais
da
Educação
Básica,
objetivando a qualidade do ensino,
estabelecendo regimes de colaboração

Art. 92. É pressuposto da organização do
trabalho pedagógico e da gestão da escola
conceber a organização e a gestão das
pessoas, do espaço, dos processos e
procedimentos, de forma que viabilizem o
trabalho expresso no projeto político
pedagógico e em planos da escola, em que
se conformam as condições de trabalho
definidas pelas instâncias deliberativas.
§ 1º As instituições educacionais,
respeitadas as normas legais do seu
sistema de ensino, têm incumbências
complexas e abrangentes, que exigem
outra concepção de organização do
trabalho pedagógico, como distribuição da
carga horária, remuneração, estratégias
claramente definidas para a ação didáticopedagógica coletiva, que inclua a pesquisa,
a criação de novas abordagens e práticas
metodológicas, inclusive a produção de
recursos didáticos adequados às condições
da escola e da comunidade em que esteja
inserida.
§ 2º É obrigatória a gestão democrática no
ensino público e prevista, em geral, em
todas as instituições de ensino, o que
implica decisões coletivas que pressupõem
a participação da comunidade escolar na
gestão da escola e a observância dos
princípios e finalidades da educação.
§ 3º No exercício da gestão democrática, a
Escola Pública deve empenhar-se para
constituir-se em espaço das diferenças e
da pluralidade, inscrita na diversidade do
processo tornado possível por meio de
relações intersubjetivas, cuja meta é a de
se fundamentar em princípio educativo
emancipador, expresso na liberdade de
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aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber.
Art. 93. A gestão democrática constitui-se
em instrumento de horizontalização das
relações de vivência, convivência e decisão
colegiada, superando o autoritarismo no
planejamento
e
na
concepção
e
organização curricular, com foco no
estudante para a conquista de sua
cidadania plena e fortalecendo a ação
conjunta que busca criar e recriar o trabalho
na escola, mediante:
I. a compreensão da globalidade da
pessoa, enquanto ser que aprende, que
sonha e ousa, em busca de uma
convivência
social
libertadora
fundamentada na ética cidadã;
II. a superação dos processos e
procedimentos burocráticos, assumindo
com pertinência e relevância: os planos
pedagógicos, os objetivos institucionais e
educacionais, e as atividades de avaliação
contínua;
III. a prática em que os sujeitos
constitutivos da comunidade educacional
discutam a própria práxis pedagógica
impregnando-a de entusiasmo e de
compromisso
com
a
sua
própria
comunidade, valorizando-a, situando-a no
contexto das relações sociais e buscando
soluções conjuntas;
IV. a construção de relações interpessoais
solidárias, geridas de tal modo que os
professores e demais profissionais da
educação se sintam estimulados a
conhecer melhor os seus pares (colegas de
trabalho, estudantes, famílias), a expor as
suas ideias, a traduzir as suas dificuldades
e expectativas pessoais e profissionais;

VII. a participação por meio da organização
estudantil deve ser o mecanismo de
inserção dos estudantes no cotidiano e
atividades educacionais, recreativas e
construtiva de um novo e vigoroso espaço
educacional, despertando o protagonismo
estudantil para a construção de uma
sociedade mais justa e humana:
VIII. nos estabelecimentos de ensino de
educação básica fica assegurada a livre
organização estudantil;
IX. o movimento estudantil constitui um
laboratório
de
ricas
experiências
socializadoras, promovendo e aglutinando,
como representação estudantil, ações que
expressem os anseios e interesses dos
estudantes, participando da construção de
uma escola de qualidade.
TÍTULO IV
DA FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Art. 94. A tarefa de cuidar e educar que a
fundamentação da ação docente e os
programas de formação inicial e continuada
dos profissionais da educação instauram,
reflete-se na eleição de um ou outro
método de aprendizagem, a partir do qual é
determinado o perfil de docente para a
Educação Básica, em atendimento às
dimensões técnicas, políticas, éticas e
estéticas.
Parágrafo único. Para a formação inicial e
continuada, as escolas de formação dos
profissionais da educação, sejam gestores,
professores ou especialistas, deverão
incluir em seus currículos e programas:

V. a instauração de relações e organização
entre os estudantes, proporcionando a eles
espaços de convivência e situações de
aprendizagem, por meio dos quais
aprendam a se compreender e se organizar
em equipes de estudos e de práticas
esportivas, artísticas e políticas;

I. o conhecimento da escola como
organização complexa, que tem a função
de promover a educação para e na
cidadania;

VI. a presença articuladora e mobilizadora
do diretor no cotidiano da escola e nos
espaços com os quais a escola interage,
em busca da qualidade social das
aprendizagens
que
lhe
caibam
desenvolver,
com
transparência
e
responsabilidade;

III. a participação na gestão de processos
educativos
e
na
organização
e
funcionamento do sistema a qual se insere
e suas instituições de ensino;

II. a pesquisa, a análise e a aplicação dos
resultados de investigações de interesse da
área educacional;

IV. a temática da gestão democrática,
dando ênfase à construção do projeto
político pedagógico, mediante trabalho
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coletivo que assegure de que todos os que
compõem a comunidade escolar são
responsáveis.
Art. 95. Entre os princípios definidos para a
educação nacional está a valorização do
profissional da educação, com
a
compreensão de que valorizá-lo é valorizar
a escola, com qualidade gestorial,
educativa, social, cultural, ética, estética,
ambiental.
§ 1º A valorização do profissional da
educação
escolar
vincula-se
à
obrigatoriedade da garantia de qualidade e
ambas se associam à exigência de
programas de formação inicial e continuada
de docentes e não docentes, no contexto
do conjunto de múltiplas atribuições
definidas para os sistemas educativos, em
que se inscrevem as funções do professor.
§ 2º Os programas de formação inicial e
continuada dos profissionais da educação,
vinculados
às
orientações
destas
Diretrizes, devem prepará-los para o
desempenho
de
suas
atribuições,
considerando necessário:
I. além de um conjunto de habilidades
cognitivas, saber pesquisar, orientar,
avaliar e elaborar propostas, isto é,
interpretar e reconstruir o conhecimento
coletivamente;
II. trabalhar cooperativamente em equipe;
III. compreender, interpretar e aplicar a
linguagem e os instrumentos produzidos ao
longo da evolução tecnológica, econômica
e organizativa;
IV. desenvolver competências para
integração com a comunidade e para
relacionamento com as famílias.
Art. 96. A formação inicial, nos cursos de
licenciatura, não esgota o desenvolvimento
dos conhecimentos, saberes e habilidades
referidas, razão pela qual um programa de
formação continuada dos profissionais da
educação será contemplado no projeto
político pedagógico.
Art. 97. O Sistema Estadual de Ensino
deve instituir orientações para que o projeto
de formação inicial e continuada dos
profissionais da educação preveja:
I. a consolidação da identidade dos
profissionais da educação, nas suas
relações com a escola e com o estudante;
II. a criação de incentivos para o resgate da
imagem social do professor, assim como da

autonomia docente, tanto individual como
coletiva;
III. a definição de indicadores de qualidade
social da educação escolar, a fim de que as
agências formadoras de profissionais da
educação participantes revejam os projetos
dos cursos de formação inicial e continuada
de docentes, de modo que correspondam
às exigências de um projeto de Nação.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 98. As unidades escolares da rede
pública
devem
encaminhar
seus
estudantes maiores de 16 anos de idade
não possuidores de identificação civil ao
órgão público encarregado desse serviço,
para atendimento da Lei Estadual nº
8.768/2007.
Art. 99. O acesso e a permanência dos
estudantes na Unidade Escolar devem ser
assegurados no Regimento das escolas,
para cumprimento do disposto na LDB,
nesta Resolução e demais normas do
Sistema Estadual de Ensino, inclusive da
Resolução Conjunta nº 001/97.
Art. 100. As Unidades de Ensino terão
prazo de 12 (doze) meses a partir da
publicação
desta
Resolução
para
adequarem o PPP e o Regimento Escolar,
sob pena de responsabilização civil.
Art. 101. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso.
Art. 102. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, principalmente a
Resolução Normativa nº 002/2009CEE/MT.
Registrada, Publicada, C u m p r a - s e.
Cuiabá, 29 de abril de 2015.
CARLOS ALBERTO CAETANO
Presidente do CEE/MT
H O M O L O G AMOS:
PERMÍNIO PINTO FILHO
Secretário de Estado de Educação
LUIZA HELENA TROVO MARQUES DE
SOUZA
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Secretária de Estado de Ciência
Tecnologia e Inovação

Resolução Normativa nº 03/2015CEE/MT
Dispõe sobre diretrizes para
elaboração de Instrumentos de
Avaliação a serem utilizados em
processos de regulação das
Instituições
de
Educação
Profissional – IEP e de seus cursos
nas modalidades presencial e a
distância.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com
o que dispõem a Resolução Normativa nº
01/2014 CEE/MT, de 06 de agosto de 2014;
a Resolução Normativa nº 02/2013
CEE/MT, de 10 de abril de 2013; a
Resolução Normativa nº 02/2009 CEE/MT,
de 23 de novembro de 2009,
CONSIDERANDO a necessidade de definir
as dimensões, os indicadores e os critérios
para os procedimentos que norteiam a
função de regulação de Instituições de
Educação Profissional e seus cursos, e por
decisão do Pleno deste Conselho, do dia 06
de abril de 2015,

indicadores e os critérios, conforme se
definem a seguir:
I. Dimensão: agrupamento de grandes
traços ou características referentes aos
aspectos, sobre os quais se emite juízo de
valor e que, em seu conjunto, expressam
sua totalidade;
II. Indicador: conjunto de características
comuns, usadas para agrupar, com
coerência e lógica, evidências da dinâmica
acadêmica;
IV. Critério: padrão que serve de base para
conferência, julgamento ou apreciação de
um indicador e que deverá ser considerado
como referencial mínimo de qualidade.
Art. 3º - A avaliação dar-se-á com base
no seguinte quadro:
Conceito

Descrição

1

Quando o indicador avaliado
configura um quadro MUITO
AQUÉM* do que expressa o
referencial mínimo de qualidade.
Quando o indicador avaliado
configura um quadro AQUÉM*
do que expressa o referencial
mínimo de qualidade.
Quando os indicadores da
dimensão avaliada configuram
um quadro SIMILAR* ao que
expressa o referencial mínimo de
qualidade.
Quando o indicador avaliado
configura um quadro ALÉM* do
que expressa o referencial
mínimo de qualidade.
Quando o indicador avaliado
configura um quadro MUITO
ALÉM* do que expressa o
referencial mínimo de qualidade.
Um determinado indicador pode
receber conceito NSA* – “Não se
Aplica” quando não diz respeito
ao curso/IE em avaliação ou
quando para o qual certas
exigências
legais
não
se
aplicam. Deverão ser descritos
de
forma
contextualizada,
abrangente, coerente e sintética
no quadro “RELATO GLOBAL
SOBRE A DIMENSÃO”

2

3

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos
desta Resolução, as diretrizes para os
Instrumentos de Avaliação a serem
utilizados nas atividades reguladoras das
Instituições de Educação Profissional –
IEP, quando do seu credenciamento,
autorização e nova autorização de cursos
de educação profissional técnica de nível
médio, por técnicos do CEE/MT e
avaliadores do Banco de Avaliadores do
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso.
Parágrafo único – As especificidades dos
cursos de educação profissional técnica de
nível médio na modalidade de Educação a
Distância/EAD, deverão ser observadas, no
que couberem, os Instrumentos.
Art. 2º - Os instrumentos deverão ser
elaborados levando-se em consideração,
como itens obrigatórios, as dimensões, os

4

5

NSA

Parágrafo único. Constitui-se no conceito
3 (três), na escala de 1 a 5, o referencial
mínimo de qualidade.
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Art. 4º - Os instrumentos utilizados para os
fins de que trata o artigo 1º poderão,
segundo o tipo de avaliação, contemplar as
seguintes dimensões:
I. DIMENSÃO SOCIAL E DO MUNDO DO
TRABALHO;
II. DIMENSÃO PEDAGÓGICA;
III. DIMENSÃO FÍSICA E ESTRUTURAL;
IV. DIMENSÃO INSTITUCIONAL.
Parágrafo único. Os indicadores das
dimensões, observadas as especificidades
dos processos de regulação dos cursos,
devem ter como referência os seguintes
aspectos:
I. DIMENSÃO SOCIAL E DO MUNDO DO
TRABALHO:
políticas
institucionais
expressas na Proposta Pedagógica do
Curso, justificativa, objetivos, filosofia,
requisitos de acesso.
II. DIMENSÃO PEDAGÓGICA: atividades
discentes e Proposta Pedagógica do Curso
– PPC no que se refere a: perfil profissional
de conclusão, conteúdos, bibliografia,
metodologia, critérios de avaliação,
critérios de aproveitamento de estudos,
itinerários
formativos,
formas
de
certificação, estágio supervisionado e
Trabalho de Conclusão.
III. DIMENSÃO FÍSICA E ESTRUTURAL:
ambientes pedagógicos necessários para
assegurar o desenvolvimento do curso:
salas de aula, auditórios, dependências
administrativas, dependências acadêmicas
para docentes e discentes, biblioteca,
bibliografia, quantidade e qualidade dos
laboratórios específicos e gerais (espaço
físico, equipamentos, serviços e pessoal),
equipamentos de multimeios e de apoio de
ensino disponíveis, material de T.I
disponível para a administração, docentes
e discentes.
IV. DIMENSÃO INSTITUCIONAL: pessoal
técnico e docente, programa de formação
continuada, formação e regime de trabalho
docente, situação cadastral junto ao
CEE/MT e ao SISTEC.
Art. 5º - Na elaboração dos instrumentos
devem ser observados requisitos legais e
normativos, em sintonia com a legislação
complementar e ou com atos normativos
devidamente instruídos no âmbito federal e
estadual, no que couber.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outros
que possam vir a ser instituídos, os
requisitos legais e normativos de que trata
o caput, para os instrumentos referentes à
autorização, e renovação de cursos, são os
seguintes:
I. Coerência com as Diretrizes Curriculares
Nacionais – DCNs;
II. Estágio (conforme o que o estabelecem
as DCNs);
III. Carga horária mínima e tempo mínimo
de integralização e denominação;
IV. TCC (conforme o que estabelecem as
DCNs);
V. Conteúdos relacionados à Educação das
Relações Étnicas e Raciais, mais
especificamente, voltados aos estudos da
História e Cultura Africanas, AfroBrasileiras e Indígenas, em cumprimento
às leis federais no. 10.639/2003 e no.
11.645/2008 e à Resolução Normativa nº
001/2013-CEE/MT.
Art. 6º - A aprovação dos Instrumentos de
Avaliação da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio compete:
I. A Câmara de Educação Profissional e de
Educação Superior - CEPS quando se
tratar
de cursos subsequentes e
concomitantes;
II. Ao Pleno do Conselho quando se tratar
de cursos afetos a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, na forma integrada
ao Ensino Médio – EMIEP.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.
Cuiabá,16 de junho de 2015.
CARLOS ALBERTO CAETANO
Presidente do CEE/MT
HOMOLOGAMOS:
PERMÍNIO PINTO FILHO
Secretário de Estado de Educação
LUZIA HELENA TROVO MARQUES DE
SOUZA
Secretária de Estado de Ciência e
Tecnologia
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Resolução Normativa nº 05/2015CEE/MT
Fixa
normas
de
estrutura,
organização e funcionamento dos
Colégios Militares para oferta de
Educação Básica do Sistema
Estadual de Ensino de Mato
Grosso.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições legais, de acordo com o
disposto no artigo 83 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e suas alterações; e em
conformidade com a Lei Complementar nº
49, de 1º de outubro de 1998, e suas
alterações; combinado com o art. 4º da Lei
Complementar 386/2010, e art. 63 da Lei
Complementar 408/2010, e ainda o art. 195
da Lei Complementar 555 de 29 de
dezembro de 2014, Lei 7.040/1998; e
demais diretrizes nacionais pertinentes, e
por decisão da 23ª reunião ordinária da
Plenária realizada no dia 03 de julho de
2015,
R E S O L V E:
Art. 1º. Os Colégios Militares do Sistema
Estadual de Ensino, integram a estrutura
organizada da Policia Militar do Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º. Competem aos Os Colégios
Militares, observada a legislação federal e
estadual em vigor:
I – Ministrar o Ensino Fundamental e Médio
a alunos, de ambos os sexos, dependentes
legais de militares da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Mato Grosso e da população civil;
II – Desenvolver nos alunos o sentimento
de amor à Pátria, a sadia mentalidade de
disciplina consciente, o culto às tradições
nacionais, regionais e o respeito à
cidadania e aos direitos humanos;
III – Aprimorar as qualidades físicas do
educando.
Art. 3º. Os Colégios Militares estabelecerão
regime de colaboração mútua, visando
gestão compartilhada entre a Secretaria de
Estado de Educação-SEDUC e a
Secretaria de Estado da Segurança Pública
–
SESP,
conforme
as
seguintes
atribuições:

I - Secretaria de Estado de EducaçãoSEDUC:
a) Elaborar em conjunto com os Colégios
Militares, o Projeto Político Pedagógico;
b) Disponibilizar profissionais da educação
básica, para composição do quadro de
pessoal dos Colégios Militares;
c) Assegurar os repasses de recursos
públicos destinados à educação conforme
a legislação em vigor;
d)
Disponibilizar
espaço
físico
e
manutenção das unidades de ensino dos
Colégios Militares;
e) Providenciar equipamentos, mobiliário e
demais recursos materiais necessários ao
bom funcionamento do colégio.
II – Secretaria de Estado de Segurança
Pública - SESP:
a) Ceder espaço físico quando houver
disponibilidade;
b) Providenciar equipamentos, mobiliário,
viaturas e demais recursos materiais
necessários ao bom funcionamento da
escola;
c) Disponibilizar recursos humanos para
atuar na direção, na coordenação
pedagógica, e demais funções.
Art. 4º. As despesas para a manutenção e
funcionamento regular dos Colégios
correrão
por
conta
de
dotações
orçamentárias previstas na Secretaria de
Estado de Educação e na Secretaria de
Estado de Segurança Pública.
Art. 5º. Os Colégios Militares exigirão o
material escolar individual e uniforme
diferenciado dos alunos de cada ano letivo,
dadas as características próprias do
estabelecimento de ensino.
Art. 6º. O número de vagas ofertadas nos
Colégios Militares, será estabelecido de
acordo com a disponibilidade prevista na
Instrução
Normativa
emitida
pela
Secretaria de Estado de Educação.
§1º. O ingresso do aluno nos Colégios
Militares se dará mediante aprovação em
processo seletivo realizado anualmente
pelas instituições.
§2º. Serão destinadas 50% (cinquenta por
cento) das vagas existentes para
dependentes de militares da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros do Estado de
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Mato Grosso aprovados no processo
seletivo. As demais vagas, inclusive as
eventualmente
remanescentes
do
percentual acima, serão ocupadas pelos
demais candidatos aprovados, observada a
ordem de classificação no processo de
seleção.
Art. 7º. Os Colégios Militares estruturam-se
conforme os respectivos cargos e
organização:

Resolução Normativa nº 01/2016CEE/MT
Altera a Resolução Normativa nº
02/2015 CEE/MT, de 24 de
setembro de 2015, que “Estabelece
normas aplicáveis para a Educação
Básica no Sistema Estadual de
Ensino”, e dá outras providências.

I – Direção;
II – Coordenação Pedagógica;
III – Coordenação
Financeira.

Administrativa

e

Parágrafo Único. Os diretores dos Colégios
Militares
serão
indicados
mediante
processo de escolha da corporação, e
nomeados pelo Comandante Geral da
Polícia e ou Corpo de Bombeiros Militar de
Mato Grosso.
Art. 8º. As coordenações pedagógica,
administrativa e financeira dos Colégios
Militares serão exercidas por profissionais,
devidamente habilitados, em consonância
com a legislação educacional vigente no
País.
Art. 9º. É permitido aos militares
ministrarem aulas na educação básica para
os alunos dos Colégios Militares, desde
que devidamente habilitados para docência
nas áreas específicas, conforme os
procedimentos
para
atribuição
de
classe/aula adotados pela SEDUC.
Art. 10º. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA, PUBLICADA, UMPRA-SE
Cuiabá, 22 de julho de 2015.
CARLOS ALBERTO CAETANO
Presidente do CEE/MT
H O M O L O G AMOS:
PERMÍNIO PINTO FILHO
Secretário de Educação
LUZIA HELENA TROVO MARQUES DE
SOUZA
Secretária de Estado de Ciência e
Tecnologia e Inovação

O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO–
CEE/MT no uso de suas atribuições legais,
em conformidade com a Constituição
Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei nº
9.394/1996; a Lei Complementar nº
49/1998, Lei Complementar nº 209/2005,
Resolução CNE/CEB nº 04/2010, Parecer
CNE/CEB nº 16/2012 Resolução CNE/CEB
nº 08/2012 e decisão Plenária do dia 19 de
julho de 2016.
R E S O L V E:
Art. 1º - Alterar o artigo 3º da Resolução
Normativa nº 02/2015 CEE/MT, de 24 de
setembro de 2015, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 3º A Educação Básica é formada por
Etapas, Modalidades:
I. (...)
II. Modalidades - Educação de Jovens e
Adultos, Educação Especial, Educação a
Distância, Educação do Campo, Educação
Escolar Indígena e Educação Profissional
Técnica de Nível Médio; Educação Escolar
Quilombola. ”
Art. 2º - Alterar a redação do Capítulo III,
da Seção VII que passa a vigorar com a
seguinte redação: “Da Educação Escolar
Quilombola”.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 03 de outubro de 2016.
CARLOS ALBERTO CAETANO
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Presidente do CEE-MT
Homologo:
MARCO AURÉLIO MARRAFON
Secretário de Estado de Educação,
Esporte e Lazer

Resolução Normativa nº 02/2016CEE/MT
Dispõe sobre a normatização da
Educação Escolar Quilombola, nos
estabelecimentos de Educação
Básica do Sistema Estadual de
Ensino.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO CEE/MT no uso de suas atribuições legais,
em conformidade com a Constituição
Federal de 1988; art. 68 ato ACDT/CF, Lei
nº 8.069/1990, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional Lei nº 9.394/1996; e
pelas Leis nº 11.645/2008 e nº
10.639/2003,
Convenção
169,
da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT),
Lei
nº12.288/2010;
Parecer
CNE/CEB nº 07/2010 e a Resolução
CNE/CEB nº 04/2010; Parecer CNE/CEB
nº 16/2012, Resolução CNE/CEB nº
08/2012; a Lei Complementar nº 49/1998,
Lei Complementar nº 209/2005; Resolução
Normativa
nº
001/2013-CEE/MT,
Resolução Normativa nº 002/2015 CEE/MT
e demais normas legais delas decorrentes.
RESOLVE:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
OBJETO E FINALIDADE
Art. 1º A presente Resolução estabelece as
normas para a oferta da modalidade
Educação Escolar Quilombola, etapa da
Educação Básica, a serem observadas
pelas instituições do Sistema Estadual de
Ensino.
Art. 2º Esta normativa regulamenta a oferta
da
Educação
Escolar
Quilombola,
modalidade
da
Educação
Básica,
desenvolvida em unidades educacionais
que requerem pedagogia própria em
respeito à especificidade étnico-cultural de
cada
comunidade,
observados
os

princípios constitucionais, as Diretrizes da
LDB, a Base Nacional Curricular Comum e
Diversificada e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Quilombola na
Educação Básica.
Parágrafo Único. As diretrizes da
Educação Quilombola, citadas no caput
deste artigo, devem ser contempladas na
formação específica do profissional da
Educação Escolar Quilombola.
Seção I
Definição
Art. 3° Entende-se por Quilombo:
I. os grupos étnico-raciais definidos por
auto-atribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais
específicas,
com
presunção
de
ancestralidade negra relacionada com a
resistência à opressão histórica;
II. comunidades rurais e urbanas que:
a) lutam historicamente pelo direito à terra
e ao território o qual diz respeito não
somente à propriedade da terra, mas a
todos os elementos que fazem parte de
seus usos, costumes e tradições;
b) possuem os recursos ambientais
necessários à sua manutenção e às
reminiscências históricas que permitam
perpetuar sua memória.
III. comunidades rurais e urbanas que
compartilham trajetórias comuns, possuem
laços de pertencimento, tradição cultural de
valorização dos antepassados calcada
numa história identitária comum, entre
outros.
Art. 4º A Educação Escolar Quilombola
pode ser ofertada em:
I. unidades educacionais quilombolas,
rurais e urbanas, reconhecidas pelos
órgãos públicos, e;
II. unidades educacionais que atendam
estudantes
oriundos
de
territórios
quilombolas.
Seção II
Princípios da Educação Escolar
Quilombola
Art.5º A Educação Escolar Quilombola
rege-se nas suas práticas e ações políticopedagógicas pelos seguintes princípios:
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I. direito à igualdade, liberdade, diversidade
e pluralidade;
II. direito à educação pública, gratuita e de
qualidade;
III. respeito e reconhecimento da história e
da cultura afro-brasileira, quilombola como
elementos estruturantes do processo
civilizatório nacional;
IV. proteção das manifestações da cultura
afro-brasileira;
V. valorização da diversidade étnico-racial;
VI. promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
credo, idade e quaisquer outras formas de
discriminação;
VII. garantia dos direitos humanos,
econômicos, sociais, culturais, ambientais
e do controle social das comunidades
quilombolas;
VIII. reconhecimento dos quilombolas como
povos ou comunidades tradicionais;
IX. conhecimento dos processos históricos
de luta pela regularização dos territórios
tradicionais dos povos quilombolas;
X.
direito
ao
etnodesenvolvimento
entendido
como
modelo
de
desenvolvimento alternativo que considera
a
participação
das
comunidades
quilombolas, as suas tradições locais, o seu
ponto de vista ecológico, a sustentabilidade
e as suas formas de produção do trabalho
e de vida;
XI. superação do racismo – institucional,
ambiental, alimentar, entre outros – e a
eliminação de toda e qualquer forma de
preconceito e discriminação racial;
XII. respeito à diversidade
ambiental e sexual;

religiosa,

XIII. superação de toda e qualquer prática
de sexismo, machismo, homofobia,
lesbofobia e transfobia;
XIV. reconhecimento e respeito da história
dos quilombos, dos espaços e dos tempos
nos quais as crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos quilombolas
aprendem e se educam;
XV.
direito
dos
estudantes,
dos
profissionais
da
educação
e
da
comunidade de se apropriarem dos
conhecimentos tradicionais e das formas
de produção das comunidades quilombolas

de modo a contribuir para o
reconhecimento,
valorização
continuidade;

seu
e

XVI. trabalho como princípio educativo das
ações didático-pedagógicas da escola;
XVII. valorização das ações de cooperação
e de solidariedade presentes na história
das comunidades quilombolas, a fim de
contribuir para o fortalecimento das redes
de colaboração solidária por elas
construídas;
XVIII. reconhecimento do lugar social,
cultural, político, econômico, educativo e
ecológico ocupado pelas mulheres no
processo histórico de organização das
comunidades quilombolas e construção de
práticas educativas que visem à superação
de todas as formas de violência racial e de
gênero;
XIX. construção de escolas públicas em
territórios quilombolas, por parte do poder
público, sem prejuízo da ação de ONG e
outras instituições comunitárias;
XX. adequação da estrutura física das
escolas
ao
contexto
quilombola,
considerando os aspectos ambientais,
econômicos e socioeducacionais de cada
quilombo;
XXI.
garantia
de
condições
acessibilidade nas escolas;

de

XXII. presença preferencial de professores
e gestores quilombolas nas escolas
quilombolas e nas escolas que recebem
estudantes
oriundos
de
territórios
quilombolas.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 6º A Educação Escolar Quilombola,
objetivando a valorização da identidade no
sentido
de
pertencimento
e
da
ancestralidade
das
comunidades
quilombolas e seus territórios, será
desenvolvida nas atividades cotidianas das
escolas, a fim de:
I. proporcionar aos profissionais da
educação e estudantes condições para
decidirem
e
agirem,
assumindo
responsabilidades
e
posturas
que
valorizem e respeitem as diferenças;
II. divulgar a importância e as contribuições
dos diferentes grupos sociais, quilombolas
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a partir das narrativas dos anciões, grios
(yorubá) e outros;
III. promover a participação de diferentes
grupos étnicos e raciais e quilombolas da
comunidade em que se insere a escola, na
elaboração e vivência de práticas
pedagógicas que contemplem essa
diversidade;
IV. selecionar conteúdos e adotar atitudes
e valores a serem desenvolvidos na
Educação Escolar Quilombola;
V. definir estratégias que possibilitem o
reconhecimento
da
importância
da
diversidade para a construção de relações
étnicas e raciais democráticas;
VI. elaborar atividades a partir da
experiência de vida dos estudantes e dos
profissionais da educação, valorizando
aprendizagens vinculadas às relações
culturais quilombolas;
VII. desenvolver projetos interdisciplinares
que abordem a pluralidade cultural;
VIII. promover palestras com o cunho de
ressignificação das relações étnicas
quilombolas dos estudantes e da
comunidade escolar;
IX. organizar apresentações artísticoculturais, murais, exposições e celebrações
alusivas à Educação Escolar Quilombola;
X. organizar mostra de curtas e filmes que
abordem a temática contida nesta
Resolução e proporcionem reflexão para
mudanças de atitudes;
XI. realizar intercâmbios estudantis e visitas
a comunidades quilombolas, aldeias
indígenas e outras.
TÍTULO II
ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
Art. 7º A Educação Escolar Quilombola
organiza
essencialmente
o
ensino
ministrado nas instituições educacionais,
fundamentando-se,
informando-se
e
alimentando-se de: memória coletiva;
línguas
reminiscentes;
marcos
civilizatórios; práticas culturais; tecnologias
e formas de produção do trabalho; acervos
e repertórios orais; festejos, usos, tradições
e demais elementos que conformam o
patrimônio cultural das comunidades
quilombolas de todo o país; territorialidade.

Art. 8º O calendário da Educação Escolar
Quilombola
deve
adequar-se
às
peculiaridades
locais,
inclusive
as
climáticas, econômicas e socioculturais,
respeitando-se
o
Projeto
Político
Pedagógico - PPP da unidade educacional
e, sobretudo, o número mínimo de dias e
horas letivas previsto na LDB.
§ 1º O calendário escolar deve incluir as
datas consideradas mais significativas para
a população negra e para cada
comunidade quilombola, de acordo com a
região e a localidade, consultadas as
comunidades e lideranças quilombolas.
Art. 9º A Educação Escolar Quilombola
deve prever a prática constante de
produção e publicação de materiais
didáticos e de apoio pedagógico
específicos nas diversas áreas de
conhecimento,
mediante
ações
colaborativas entre os entes federados.
§ 1º As ações colaborativas constantes do
caput deste artigo podem ser realizadas
com a parceria e participação dos
docentes, organizações do movimento
quilombola e do movimento negro, Núcleos
de Estudos Afro-Brasileiros e grupos
correlatos, instituições de Educação
Superior e de Educação Profissional e
Tecnológica.
§ 2º O Sistema Estadual de Ensino deve
assegurar, por meio de ações cooperativas
entre os entes federados, a aquisição e
distribuição de livros, obras de referência,
literatura infantil e juvenil, materiais
didático-pedagógicos.
Seção I
Projeto Político Pedagógico e
Organização Curricular
Art.10. O Projeto Político Pedagógico PPP da Educação Escolar Quilombola
deve estar intrinsecamente relacionado
com a realidade histórica, regional, política,
sociocultural
e
econômica
das
comunidades quilombolas; construído de
forma autônoma e coletiva mediante o
envolvimento e participação de toda a
comunidade escolar.
§ 1º A construção do Projeto Político
Pedagógico - PPP deverá pautar-se pela
realização de diagnóstico da realidade da
comunidade quilombola e seu entorno, num
processo dialógico que envolva as pessoas
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da comunidade, as lideranças e as diversas
organizações existentes no território.
§ 2º Na realização do diagnóstico e na
análise dos dados colhidos sobre a
realidade quilombola e seu entorno, o
Projeto
Político
Pedagógico
deve
considerar:
I. os conhecimentos tradicionais, a
oralidade, a ancestralidade, a estética, as
formas de trabalho, as tecnologias e a
história de cada comunidade quilombola;
II. as formas por meio das quais as
comunidades quilombolas vivenciam os
seus processos educativos cotidianos em
articulação
com
os
conhecimentos
escolares e demais conhecimentos
produzidos pela sociedade mais ampla.
§ 3º A questão da territorialidade,
associada ao etnodesenvolvimento e à
sustentabilidade socioambiental e cultural
das comunidades quilombolas deve
orientar todo o processo educativo definido
no Projeto Político Pedagógico.
Art.11. A Educação Infantil e os anos
iniciais do Ensino Fundamental na
Educação Escolar Quilombola, realizada
em áreas rurais, devem ser sempre
ofertados
nos
próprios
territórios
quilombolas,
considerando
a
sua
importância, no âmbito do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único. As escolas quilombolas,
quando nucleadas, devem ficar em polos
quilombolas e somente serão vinculadas
aos polos não quilombolas em casos
excepcionais.
Art.12. Quando os anos finais do Ensino
Fundamental, o Ensino Médio, integrado ou
não à Educação Profissional Técnica, e a
Educação de Jovens e Adultos não
puderem ser ofertados nos próprios
territórios quilombolas, a nucleação rural
deve levar em conta a participação das
comunidades quilombolas e de suas
lideranças na definição do local, bem como
as possibilidades de percurso a pé pelos
estudantes na menor distância a ser
percorrida e em condições de segurança.
Art.13. A organização curricular da
Educação Escolar Quilombola, nas etapas
da Educação Básica, deve se pautar em
ações e práticas político-pedagógicas que
visem:

I. o conhecimento das especificidades das
escolas quilombolas e das escolas que
atendem
estudantes
oriundos
dos
territórios quilombolas quanto à sua história
e às suas formas de organização;
II. a flexibilidade na organização curricular,
no que se refere à articulação entre a base
nacional comum e a parte diversificada, a
fim de garantir a indissociabilidade entre o
conhecimento escolar e os conhecimentos
tradicionais produzidos pelas comunidades
quilombolas;
III. a duração mínima anual de 200
(duzentos) dias letivos, perfazendo, no
mínimo,
800
(oitocentas)
horas,
respeitando-se a flexibilidade do calendário
das escolas, o qual poderá ser organizado
independente do ano civil, de acordo com
as atividades produtivas e socioculturais
das comunidades quilombolas;
IV. a inclusão das comemorações
nacionais e locais no calendário escolar,
consultadas as comunidades quilombolas
em colegiado, por meio de reuniões e
assembleias escolares, inclusive com os
estudantes no grêmio estudantil e em sala
de aula, a fim de, pedagogicamente,
compreender e organizar o que é
considerado mais marcante a ponto de ser
rememorado e comemorado pela escola;
V.
a
interdisciplinaridade
e
contextualização na articulação entre os
diferentes campos do conhecimento, por
meio do diálogo entre disciplinas diversas e
do estudo e pesquisa de temas da
realidade dos estudantes e de suas
comunidades;
VI. a adequação das metodologias didáticopedagógicas às características dos
educandos, em atenção aos modos
próprios
de
socialização
dos
conhecimentos produzidos e construídos
pelas comunidades quilombolas ao longo
da história;
VII. a elaboração e uso de materiais
didáticos e de apoio pedagógico próprios,
com conteúdo culturais, sociais, políticos e
identitários específicos das comunidades
quilombolas;
VIII. a realização de discussão pedagógica
com os estudantes sobre o sentido e o
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significado
das
comunidade;

comemorações

da

IX. a realização de práticas pedagógicas
voltadas para as crianças da Educação
Infantil, pautadas no educar e no cuidar;
X.
o
Atendimento
Educacional
Especializado,
complementar
ou
suplementar à formação dos estudantes
quilombolas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e com altas
habilidades e superdotação.
Parágrafo Único. A organização curricular
do Ensino Médio Integrado ou não à
Educação Profissional e a Educação de
Jovens e Adultos deve observar a carga
horária específica destas modalidades nos
termos da legislação própria.
Seção II
Da Avaliação
Art. 14. A avaliação, entendida como um
dos elementos que compõem o processo
de ensino e aprendizagem, é uma
estratégia didática que deve:
I. ter seus fundamentos e procedimentos
definidos no Projeto Político Pedagógico,
enquanto avaliação de curso e da
aprendizagem;
II. articular-se ao planejamento pedagógico
e ao de gestão, à organização curricular, às
metodologias, às estratégias pedagógicas,
à formação continuada dos docentes e
demais profissionais da educação e estar
regulamentada no Regimento Escolar;
III. garantir direitos ao estudante,
considerando e respeitando seu processo
de aprendizagem.
Art. 15. A avaliação do processo de ensino
e aprendizagem deve considerar:
I. os aspectos qualitativos, quantitativos,
processuais, formativos, dialógicos e
participativos do processo educacional,
considerando as especificidades da
comunidade escolar local;
II. o direito de intervenção para superar as
dificuldades no foco da aprendizagem;
III. as experiências de vida e as
características
históricas,
políticas,

econômicas
e
socioculturais
comunidades quilombolas;

das

IV. os valores, as dimensões cognitiva,
afetiva,
emocional,
lúdica
e
de
desenvolvimento físico e motor, dentre
outros.
Art.16. O mantenedor deve assegurar
condições para que sejam desenvolvidas
práticas de avaliação que possibilitem o
aprimoramento das ações pedagógicas,
dos projetos educativos, da relação com a
comunidade,
da
relação
professor/estudante e da gestão.
Art.17. O processo de avaliação interna e
externa deve atender às diferenciações e
especificidades das unidades escolares,
considerando:
I. Sua estrutura social, prática
sociocultural e atividade econômica;
II.Sua forma de produção de
conhecimento, processos e métodos de
ensino e aprendizagem.
Art.18. A admissão de profissionais do
magistério para atuação na Educação
Escolar Quilombola nas redes públicas
deve dar-se mediante concurso público,
nos termos do art. 37, inciso II, da
Constituição Federal.
Parágrafo Único. As provas e títulos
podem
valorizar
conhecimentos
profissionais e técnicos exigidos para a
atuação na Educação Escolar Quilombola,
observando a natureza e a complexidade
do cargo ou função.
Art.19. A Educação Escolar Quilombola
deve ser conduzida, preferencialmente, por
profissionais da Educação pertencentes às
comunidades quilombolas.
Art. 20. Para assegurar a Educação
Escolar Quilombola, as Secretarias de
Estado e de Municipais de Educação, além
das respectivas entidades mantenedoras,
públicas
e
privadas
têm
como
responsabilidade:
I. prever e prover as escolas, em rubricas
orçamentárias próprias, de condições
humanas,
materiais
e
financeiras
requeridas para o desenvolvimento das
ações previstas no PPP;
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II. dotar as bibliotecas escolares com
acervo documental sobre a legislação
educacional
específica,
material
bibliográfico, didático e paradidático
necessários à consecução dessa oferta.
Art. 21. As unidades escolares devem
compor seu acervo documental, alusivo às
presentes temáticas, buscando o apoio do
Conselho Estadual de Promoção da
Igualdade Racial–CEPIR/MT, do Núcleo de
Estudos e Pesquisa sobre Relações
Raciais–NEPRE/IE/UFMT
e
outras
organizações e instituições similares,
fazendo
constar
dos
mesmo,
principalmente:
I. Mapas da diáspora, da África, de
quilombos brasileiros, fontes iconográficas
de territórios negros, urbanos e rurais, e
territórios etnoeducacionais;
II. Mostras de obras de arte e registros de
sítios
arqueológicos
afro-brasileiros,
africanos e indígenas;
III. Relatos escritos e material educativo
que promovam a educação quilombola;
IV. Entrevistas gravadas, vídeos e demais
materiais impressos.
Art. 22. Caberá a Secretaria de Estado de
Educação–Seduc/MT e a Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e InovaçãoSecitec/MT de forma articulada com as
respectivas Secretarias Municipais de
Educação orientar, apoiar, acompanhar e
divulgar, cotidianamente, as atividades
desenvolvidas pelas escolas quilombolas
pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino, mediante o monitoramento das
atividades e dos resultados encaminhados
pelas escolas.
Art. 23. As mantenedoras de unidades
escolares devem dar ampla publicidade de
programas de ações afirmativas, voltados à
edição de livros e de materiais didáticos,
para diferentes níveis e modalidades de
ensino, sob o incentivo e supervisão dos
programas
de
difusão
de
livros
educacionais do Ministério da Educação –
MEC: Programa Nacional do Livro Didático
– PNLD, Programa Nacional de Bibliotecas
Escolares – PNBE – Revistas Cientificas,
Publicações
Regionais,
Relatos
de
Ancestrais e Grios e de programas
similares instituídos nos âmbitos estadual e
municipais.

Seção II
Transporte Escolar
Art. 24. O transporte dos estudantes da
Educação Escolar Quilombola deve
atender as necessidades dos Projetos
Políticos Pedagógicos - PPP das escolas
quilombolas, garantindo qualidade e
segurança para o deslocamento dos
estudantes e profissionais da educação.
Parágrafo Único. O transporte deve ser
realizado intraquilombo, do quilombo para
o quilombo, considerando o menor tempo
possível no percurso residência-escola e a
garantia de transporte dos estudantes
quilombolas em condições adequadas de
segurança.
Art. 25. O transporte de estudantes com
deficiência, deve adaptar-se às condições
destes, conforme regulação específica.
§ 1º O atendimento do transporte escolar,
nas comunidades situadas nos limites entre
municípios, pode ser efetuado mediante
consórcio sob a responsabilidade do ente
estadual e em parceria com esses
municípios.
§ 2º O ente federado que detém as
matrículas dos estudantes transportados é
o responsável pelo seu transporte, devendo
ressarcir àquele que efetivamente o
realizar.
§ 3º Deve ser garantida a presença de um
monitor e ou auxiliar qualificado para
acompanhar o transporte dos estudantes
na faixa etária entre 06 e 12 anos.
Art. 26. O transporte escolar quando
necessário, deve considerar o Código
Nacional de Trânsito, as distâncias de
deslocamento, a acessibilidade, as
condições de estradas e vias, as condições
climáticas, o estado de conservação dos
veículos utilizados e sua idade de uso, a
melhor localização e as melhores
possibilidades de trabalho pedagógico com
padrão de qualidade.
Parágrafo Único. O transporte escolar é
permitido apenas o transporte de
estudantes regularmente matriculados e
profissionais da educação lotados nas
unidades educacionais.
Seção III
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Alimentação Escolar
Art. 27. O Sistema Estadual de Ensino, por
meio de ações colaborativas com os
municípios deve implementar, monitorar e
garantir um programa institucional de
alimentação escolar, por meio de
convênios entre a sociedade civil e o poder
público, com os seguintes objetivos:
I. garantir a alimentação escolar, na forma
da Lei e em conformidade com as
especificidades
socioculturais
das
comunidades quilombolas;
II. respeitar os hábitos alimentares do
contexto
socioeconômico-cultural das
comunidades quilombolas;
III. garantir a soberania alimentar,
assegurando o direito humano à
alimentação adequada;
IV. garantir a qualidade biológica, sanitária,
nutricional e tecnológica dos alimentos,
bem
como
seu
aproveitamento,
estimulando práticas alimentares e estilos
de vida saudáveis que respeitem a
diversidade cultural e étnico-racial da
população;
Art.28. Recomenda-se que os órgãos
mantenedores das unidades educacionais
contratem profissionais de apoio escolar
oriundos das comunidades quilombolas
para produção da alimentação escolar, de
acordo com a cultura e hábitos alimentares
das próprias comunidades, devidamente
qualificados.
Parágrafo Único. Os órgãos integrantes
do Sistema Estadual de Ensino, em regime
de colaboração podem criar programas de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio para profissionais que executam
serviços de apoio escolar na Educação
Escolar Quilombola, de acordo com o
disposto na Resolução CNE/CEB nº
5/2005,
fundamentada
no
Parecer
CNE/CEB 16/2005, que cria a área
Profissional nº 21, referente aos Serviços
de Apoio Escolar.
Art. 29. As unidades educacionais
quilombolas pertencentes ao Sistema
Estadual de Ensino, por meio de seus
Conselhos Deliberativos da Comunidade
Escolar–CDCEs ou similares devem
prever, em seus regimentos, soluções
educativas, objetivando práticas de
superação em situações de discriminação
étnica e racial, em que vítima e familiares

recebam apoio e o agressor orientação,
sem prejuízo das sanções previstas em lei.
TÍTULO III
DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
Art. 30. A formação continuada dos
profissionais de educação que atuam na
Educação Escolar Quilombola deve:
I. ser compreendida e assegurada como
componente
primordial
da
profissionalização pelo Sistema Estadual
de Ensino, por meio de suas instituições
formadoras a docente e não docente como
estratégia de continuidade do processo
formativo, articulada à realidade das
comunidades quilombolas e à formação
inicial dos seus profissionais;
II. ser realizada por meio de cursos
presenciais ou a distância, por meio de
atividades formativas e cursos de
atualização,
aperfeiçoamento,
pósgraduação lato e stricto sensu;
III. realizar cursos e atividades formativas
criadas e desenvolvidas pelas instituições
públicas de educação, cultura e pesquisa,
em consonância com os projetos das
escolas e do Sistema de Ensino;
IV. ter atendidas as necessidades de
formação continuada dos professores pelo
Sistema de Ensino, pelos seus órgãos
próprios e instituições formadoras de
pesquisa e cultura, em regime de
colaboração.
Art. 31. Deve ser garantido aos docentes
que atuam na Educação Escolar
Quilombola além da formação inicial e
continuada, as condições dignas e justas
de trabalho.
§ 1º Os docentes que atuam na Educação
Escolar Quilombola, quando necessário,
deverão ter condições adequadas de
alojamento, alimentação, material didático
e de apoio pedagógico, bem como
remuneração prevista na Lei, garantidos
pelo Sistema Estadual de Ensino.
§ 2º O Sistema Estadual de Ensino pode
construir, quando necessário, mediante
regime de colaboração, residência docente
para os professores que atuam em escolas
quilombolas localizadas nas áreas rurais,
sendo que a distribuição dos encargos
didáticos e da sua carga horária de trabalho
deverá levar em consideração essa
realidade.
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Art. 32. Para assegurar a efetivação dos
objetivos da normativa em referência, é de
todo recomendável que integrem o quadro
de pessoal dos Centros de Formação e
Atualização dos Profissionais da Educação
de Mato Grosso–Cefapros/Seduc/MT,
profissionais de educação qualificados e
com experiência comprovada nos estudos
sobre as comunidades quilombolas.
Art. 33. O CEE/MT deve criar indicadores e
mecanismos de controle e de participação
social democráticos, que permitam o
monitoramento
e
a
avaliação
da
implementação da presente norma.
Art. 34. As instituições de apoio à pesquisa
e de apoio a projetos de extensão públicas
e privadas são referências no Estado, para
priorizar vagas aos profissionais de
Educação Quilombola, atuantes na
Educação Básica, do Sistema Estadual de
Ensino, para participação em programas de
pesquisa, extensão e de pós-graduação.
Parágrafo Único. As temáticas para os
programas, de que trata o caput, devem
versar sobre processos educativos com
valores, visões de mundo, conhecimentos
das comunidades tradicionais quilombolas,
visando ampliar e fortalecer as bases
teóricas para a educação e atuação dos
seus profissionais.
Seção I
Ação Colaborativa

e de financiamento para a promoção da
Educação Quilombola.
Seção II
Gestão Democrática
Art.37. A Educação Escolar Quilombola
deve atender aos princípios constitucionais
da gestão democrática que se aplicam a
todo o sistema de ensino brasileiro e
deverá ser realizada em diálogo, parceria e
consulta às comunidades quilombolas por
ela atendidas.
§ 1º A gestão das escolas quilombolas deve
ser realizada, preferencialmente, por
profissional da educação habilitado,
pertencente a comunidade quilombola.
§ 2º Os mantenedores, podem em regime
de colaboração firmar, convênios e
parcerias com instituições de Educação
Superior para a realização de processos de
formação continuada e em serviço de
gestores para atuação na Educação
Escolar Quilombola.
Art. 38. O processo de gestão
desenvolvido na Educação Escolar
Quilombola deve ser contemplado no
Projeto Político Pedagógico, considerando:
I. os aspectos pedagógicos e normativos
nacionais, estaduais e municipais;
II. a jornada e o trabalho dos profissionais
da educação;

Art. 35. O Estado e Municípios integrantes
do Sistema Estadual de Ensino, podem
criar equipes e ou setores específicos para
dar
suporte
às
orientações,
acompanhamento
e
ações
de
implementação
voltadas
para
a
aplicabilidade das políticas educacionais de
Educação Escolar Quilombola.

III. a organização do tempo e do espaço
escolar;

Art. 36. O Fórum Estadual de Educação, o
CEE/MT, a SEDUC/MT e a SECITEC /MT,
devem mobilizar e congregar esforços, em
articulação com o Conselho Estadual de
Promoção da Igualdade Racial do Estado
de Mato Grosso-CEPIR/MT, a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação de Mato Grosso-UNDIME /MT,
União Nacional dos Conselhos Municipais
de
Educação-UNCME/MT
para
a
realização de conferências, fóruns e
encontros, objetivando avaliar e propor a
implementação das políticas educacionais

Art. 39. As políticas de Educação Escolar
Quilombola devem ser efetivadas por meio
da articulação entre os diferentes sistemas
de ensino, definindo-se, no âmbito do
regime de colaboração, suas competências
e corresponsabilidades.

IV. a articulação com
sociocultural quilombola, e

o

universo

V. os financiamentos dos
educacionais das comunidades.

projetos

Parágrafo
Único.
Os
territórios
quilombolas que se situam em mais de um
município podem, em
regime
de
colaboração entre os mesmos e com o
Estado, organizarem-se, visando à oferta
de
Educação
Escolar
Quilombola,
mediante
consórcios
públicos
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intermunicipais, conforme a Lei Federal nº
11.107/2005.

educativas com foco em uma educação
quilombola.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Único. Compete a unidade
educacional credenciada e autorizada a
comunicação a este Conselho assim que
realizarem as adequações em suas
propostas pedagógicas.

Art. 40. É responsabilidade do Estado
cumprir as políticas públicas e as normas
referentes a Educação Escolar Quilombola,
tal como previsto no art. 208 da
Constituição
Federal
e
Normativas
pertinentes.
Art. 41. Cabe à Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer–Seduc/MT de
forma articulada com as respectivas
Secretarias Municipais de Educação
orientar, apoiar, acompanhar e divulgar,
cotidianamente,
as
atividades
desenvolvidas pelas escolas quilombolas
pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino, mediante o monitoramento das
atividades e dos resultados encaminhados
pelas escolas.

Art. 45. Os casos omissos devem ser
resolvidos pelo Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso.
Art. 46. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA PUBLICADA C U M P R A
-SE
Cuiabá, 29 de setembro de 2016.
CARLOS ALBERTO CAETANO
PRESIDENTE DO CEE MT
Homologo:

Art. 42. As mantenedoras de unidades
educacionais devem dar ampla publicidade
de programas de ações afirmativas,
voltados para a edição de livros e de
materiais didáticos, para diferentes níveis e
modalidades de ensino, sob o incentivo e
supervisão dos programas de difusão de
livros educacionais do Ministério da
Educação – MEC e, programas similares
instituídos nos âmbitos estadual e
municipais.
Art. 43. As unidades educacionais
quilombolas que compõem o Sistema
Estadual de Ensino, por meio de seus
Conselhos Deliberativos da Comunidade
Escolar–CDCEs ou similares devem
prever, em seus PPP-Projetos Políticos
Pedagógicos,
inclusive
regimentos,
soluções educativas, objetivando práticas
de
superação
em
situações
de
discriminação étnica e racial, em que vítima
e agressor recebam apoio e orientação,
sem prejuízo das sanções previstas em lei.

MARCO AURÉLIO MARRAFON
Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer

Resolução Normativa nº 03/2016 CEEMT
Institui Sistema de Gestão da
Educação Superior – SIGES
relativo
aos
processos
de
regulação, avaliação e supervisão
da Educação Superior no Sistema
Estadual de Educação de Mato
Grosso.

Art. 44. As unidades educacionais,
públicas e privadas, que ofertam a
Educação Escolar Quilombola, nas etapas
e modalidades da Educação Básica, terão
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da data de publicação desta
Resolução Normativa, para adequação dos
PPPs e propostas pedagógicas, como
condição para implementar as ações
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O
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO
DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições, considerando a Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.861,
de 14 de abril de 2004, as Leis
Complementares Estaduais nº. 49, de
01/10/1998 e suas alterações, Decreto
Estadual nº 160 de 01/07/2015, Resolução
Normativa nº 311/2008 – CEE/MT,
Resolução Normativa 02/2014 – CEE-MT,
considerando a necessidade de instituir
sistema
eletrônico
de
fluxo
de
gerenciamento de informações relativas
aos processos de regulação da educação
superior no Sistema Estadual de Educação
de Mato Grosso, e por decisão do pleno
deste Conselho, publica a Resolução
Normativa nº 03/2016 CEE/MT, de 18 de
outubro de 2016, consolidada, conforme se
segue:
R E S O L V E:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A tramitação dos processos
regulatórios de instituições e cursos de
graduação e sequenciais do sistema
Estadual de Ensino de Mato Grosso de
educação
superior
será
feita
exclusivamente em meio eletrônico, no
Sistema de Gestão da Educação Superior
– SIGES e observará as disposições
específicas desta Resolução.
§ 1º A comunicação dos atos se fará em
meio eletrônico, com observância aos
requisitos de autenticidade, integridade,
validade jurídica.
§ 2º As notificações e publicações dos atos
de tramitação dos processos SIGES, serão
realizadas, exclusivamente em meio
eletrônico.
§ 3º A indisponibilidade do SIGES, na data
de vencimento de qualquer prazo
acarretará a prorrogação automática deste
para o primeiro dia subsequente em que
haja disponibilidade do sistema.

§ 4º A não utilização do prazo pelo
interessado
desencadeia
o
restabelecimento do fluxo processual.
§ 5º Os processos no SIGES gerarão
registro e correspondente número de
transação, mantendo informação de
andamento processual própria.
Art. 2º A movimentação dos processos se
fará mediante a utilização de certificados
digitais.
§ 1º O acesso ao sistema, para inserção de
dados pelas Instituições, pelo Conselho
Nacional de Saúde e pelos Conselhos de
Regulamentação Profissional mencionados
nos artigos 54 e 88, inciso II da Resolução
311/2008-CEE-MT,
bem
como
por
quaisquer outros agentes habilitados, darse-á pela atribuição de chave de
identificação (usuário) e de senha, pessoal
e intransferível, mediante a celebração de
termo de compromisso.
§ 2º O acesso ao sistema, para inserção de
dados pelos agentes públicos competentes
para atuar nos processos de regulação e
avaliação, também se dará pela atribuição
de chave de identificação e senha de
acesso, pessoal e intransferível, com a
celebração de termo de compromisso.
§ 3º O uso da chave de acesso e da senha
gera
presunção
da
autenticidade,
confiabilidade e segurança dos dados, a
cargo do usuário.
Art. 3º Os documentos que integram o
SIGES
são
públicos,
ressalvadas
informações de interesse privado da
instituição, expressamente referidas nesta
Resolução.
Art. 4º O SIGES será implantado em
ambiente acessível pela internet, de modo
a permitir informação ao público sobre o
andamento dos processos, bem como
relação de instituições credenciadas e de
cursos autorizados e reconhecidos, além
dos dados sobre os atos autorizativos e os
elementos
relevantes
da
instrução
processual.
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Art. 5º Será mantido no Sistema SIGES,
campo para inserção de versão atualizada
os seguintes documentos institucionais:
I. o Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI.
II. o Relatório de avaliação institucional da
IES (sempre o último relatório produzido
pela instituição).
III. o Estatuto da IES.
IV. o Plano de Carreira dos Docentes da
Educação Superior da IES.
V. os requisitos para a realização do
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
VI. o plano para a realização do Estágio
Curricular Supervisionado dos Cursos de
Graduação

de

Bacharelado

e

de

Licenciatura.
VII. o Regimento Interno da IES.
VIII. o regulamento de funcionamento da (s)
Biblioteca (s) da IES.
IX. a normatização dos Laboratórios da
IES.
X. o Programa de Mobilidade Estudantil da
IES.

Art. 8º Após a fase de implantação, o
gerenciamento do sistema será orientado
por comissão de acompanhamento,
integrada por representantes dos seguintes
órgãos/setores ou instâncias:
I. CEE/MT:
a) Presidência
b) Secretaria do Conselho
c) CEPS – Câmara de Educação
Profissional e de Educação Superior
d) ETIC – Equipe de Tecnologia,
Informação e Comunicação
e) Assessoria Jurídica
II. Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECITECI:
a) Diretoria de Tecnologia de Informática;
b)
Superintendência
de
Educação
Profissional e Superior
III. Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer:
a) SUTI –Superintendência de Tecnologia
e Informação
IV. Universidade do Estado de Mato Grosso
- UNEMAT;
Parágrafo único. Compete à Comissão
apreciar as alterações do sistema
necessárias à sua operação eficiente, bem
como à sua atualização e aperfeiçoamento.

XI. cópia das normas para o cumprimento
das Atividades Complementares previstas
nos projetos pedagógicos dos cursos de
Licenciatura e Bacharelado.
Art. 6º Os dados informados e os
documentos produzidos eletronicamente,
com origem e signatário garantidos por
certificação eletrônica, serão considerados
válidos e íntegros, para todos os efeitos
legais,
ressalvada
a
alegação
fundamentada de adulteração, que será
processada na forma da legislação
aplicável.
Seção I
Das competências sobre o SIGES
Art. 7º A coordenação do SIGES caberá à
pessoa designada pelo Presidente do
CEE/MT, competindo à Equipe de
Tecnologia de Informação do CEE/MT a
sua execução operacional.

Seção II
Dos Atos Autorizativos no SIGES
Art.9ºO protocolo de credenciamento/
recredenciamento
de
instituição
e
autorização de cursos ou reconhecimento
de cursos no SIGES será gerado após o
cumprimento dos seguintes requisitos:
I. preenchimento de formulário eletrônico;
II. apresentação dos documentos de
instrução
referidos
na
Resolução
Normativa nº 311/2008-CEE/MT, em meio
eletrônico.
Subseção I
Da análise documental
Art. 10. Após o processo protocolado, os
documentos serão submetidos à análise
prévia, conforme:
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I. a análise dos documentos pela
SECITECI, a quem competirá apreciar a
instrução no seu conjunto, e determinar a
correção das irregularidades sanáveis, se
couber, ou o arquivamento do processo
quando a insuficiência de elementos de
instrução impedir o seu prosseguimento,
gerando uma notificação à instituição
requerente.
Parágrafo único. Caso os documentos
sejam omissos ou insuficientes à
apreciação conclusiva, o órgão poderá
determinar ao requerente a realização de
diligência, a qual se prestará unicamente a
esclarecer ou sanar o(s) aspecto(s)
apontado(s).
II. a diligência deverá ser atendida no prazo
de 30 (trinta) dias, sob pena de
arquivamento do processo.
III. o atendimento à diligência restabelece,
imediatamente o fluxo do processo.
IV. o não atendimento da diligência, no
prazo, ocasiona o arquivamento do
processo.
Art.11. Encerrada a fase de instrução
documental, com a informação técnica da
SECITECI, a instituição/curso mediante o
processo, será submetida à avaliação in
loco.
Art.12. A SECITECI designará a Comissão,
após sorteio dos membros, que realizará a
Avaliação in loco, definindo a agenda e
data da visita.
§ 1º A Comissão de Avaliação será
integrada por membros em número
determinado nos termos do art. 6º, incisos I
e II, sorteados dentre os integrantes do
Banco de Avaliadores da SECITECI.
§ 2º A SECITECI informará no SIGES os
nomes dos integrantes da Comissão, a
agenda de trabalho e a data designada
para a visita.
Art. 13. A Comissão de Avaliadores
procederá à avaliação in loco, utilizando o
instrumento
de
avaliação
para
credenciamento de instituição, autorização
de cursos, reconhecimento e/ou renovação
de
reconhecimento
e
respectivos
formulários de avaliação.

§ 1º O requerente deverá preencher os
formulários eletrônicos de avaliação,
disponibilizados no Sistema SIGES.
§ 2º O não preenchimento do formulário de
avaliação no prazo de 15 (quinze) dias para
os cursos, e de 30 (trinta) dias para as
instituições, ensejará o arquivamento do
processo, nos termos do art. 11
Art. 14. Realizada a visita à instituição, a
Comissão de Avaliadores elaborará
relatório de visita, atribuindo conceito de
avaliação.
§ 1º O relatório será inserido no SIGES pela
Comissão Avaliadora em um prazo de 15
(quinze) dias, e o sistema notificará a
instituição
e,
simultaneamente,
a
SECITECI.
§ 2º A instituição e a SECITECI terão prazo
comum de 30 (trinta) dias para contestar o
resultado da avaliação no Sistema SIGES.
Art. 15. Havendo, contestação o processo
será submetido à Comissão de Ensino
Superior – CES do CEE/MT, que apreciará
conjuntamente as manifestações da
instituição e da SECITECI, e decidirá,
motivadamente, por uma dentre as
seguintes formas de que trata o art. 9°,
parágrafos 1º a 3º.
Art. 16. Não havendo contestação o
processo seguirá seu fluxo, no CEE-MT,
com o sorteio do conselheiro-relator,
integrante da Câmara de Educação
Superior (CEPS/CEE-MT).
§ 1º Caso o conselheiro-relator considere
necessária
a
complementação
de
informação ou esclarecimento de ponto
específico, poderá diligenciar o processo,
observado o parágrafo único do art. 25, da
Resolução Normativa nº 311/2008CEE/MT.
§ 2º O prazo para atendimento da diligência
será de 30 (trinta) dias.
Art. 17. O relator inserirá minuta de parecer
no sistema, com acesso restrito aos
membros da Câmara e servidores
autorizados, podendo solicitar revisão
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técnica, ou submeter o processo
apreciação da CEPS/CEE-MT.

à

Parágrafo único. O sistema informará a
data de apreciação do processo pela
CEPS/CEE-MT, conforme calendário das
sessões e inclusão em pauta pelo
Presidente da Câmara.
Art. 18. A CEPS/CEE-MT apreciará o
parecer do conselheiro-relator e proferirá
sua decisão, nos termos do Regimento
Interno, à presidência.
§ 1º O Presidente poderá solicitar parecer à
Assessoria Jurídica, nos casos que julgar
necessário.
§ 2º O Presidente poderá devolver o
processo à CEPS/CEE-MT para reexame,
motivadamente.
§ 3º O processo retornará à presidência
para que se expeça o ato autorizativo e
publicação.
§ 4º Expedido o ato autorizativo, a
informação constará no Sistema, inclusive
com a data de publicação no DOE,
encerrando o processo na esfera
administrativa.
Art. 19. Após a expedição do ato
autorizativo a instituição deverá manter, no
mínimo, as condições informadas ao CEEMT e verificadas por ocasião da avaliação
in loco.
Parágrafo único. Qualquer alteração
relevante nos pressupostos de expedição
do ato autorizativo deve ser processada na
forma de pedido de aditamento via Sistema
SIGES, observado o disposto o art. 35, da
Resolução Normativa nº 311/2008CEE/MT.
Seção III
Das disposições peculiares dos
processos de autorização ou
reconhecimento de curso
Art.20. Os pedidos de autorização de
cursos de Direito, Medicina, Odontologia e
Psicologia sujeitam-se à tramitação
prevista no art. 28, §§ 2º e 3º do Decreto nº
5.773, de 2006, com a redação dada pelo
Decreto nº 5.840, de 2006.

§ 1º Nos pedidos de autorização e
reconhecimento de curso de Direito, será
aberta vista para manifestação do
Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), pelo prazo de
60 (sessenta) dias, prorrogável por igual
período, a pedido via requerimento pela
OAB.
§ 2º Nos pedidos de autorização de cursos
de Medicina, Odontologia e Psicologia,
será aberta vista para manifestação do
Conselho Nacional de Saúde (CNS), pelo
prazo de 60(sessenta) dias, prorrogável por
igual período, a pedido via requerimento
pelo CNS.
§ 3º O processo no SIGES tramitará de
forma independente e simultânea à análise
pelo ente referido nos parágrafos 1º e 2º,
cuja manifestação subsidiará a apreciação
do conselheiro relator.
Seção IV
Do ciclo avaliativo e das disposições
peculiares
aos
atos
de
recredenciamento de instituições e
renovação de reconhecimento de
cursos
Art. 21. A instituição deverá protocolar
pedido de renovação de reconhecimento
de curso e/ou recredenciamento ao final de
cada ciclo avaliativo do SINAES junto ao
Sistema SIGES.
Art. 22. O pedido de prorrogação do ato de
recredenciamento
de
instituição
e
renovação de reconhecimento de curso,
considerando o Índice Geral de Curso - IGC
e o Conceito Preliminar de Curso -CPC
satisfatório, deverá ser protocolado no
SIGES, no prazo de até 30 (trinta) dias da
publicação dos resultados do ciclo
avaliativo pelo INEP-, mediante ofício do
Dirigente da IES ao Presidente do
Conselho Estadual de Educação; instruído
com as seguintes informações:
I. indicação do ato regulatório atual, bem
como a data de vencimento;
II. cópia da página do endereço eletrônico
do INEP que informa o conceito do último
CPC do curso e/ou IGC da IES.
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Art. 23. A solicitação de avaliação in loco
pela instituição e pelo curso que obtiveram
IGC e/ou CPC satisfatório deverá ser
protocolada no SIGES, no prazo de até 120
(cento vinte) dias da publicação dos
resultados do ciclo avaliativo pelo INEP,
observados os requisitos estabelecidos na
Resolução n° 311/2008-CEE/MT.
Seção V
Do fluxo de Protocolo de Compromisso
no sistema SIGES
Art. 24. Após a Instituição ser notificada
pela SECITECI, a celebração de Protocolo
de Compromisso será aberta no sistema
SIGES, por um período de 60 (sessenta)
dias, para o fornecimento das informações:
I. diagnóstico das fragilidades, relatadas no
relatório de avaliação, que levaram o Curso
e/ou IES a obter resultados insatisfatórios
no indicador;
II. indicação das obrigações que a IES
deverá assumir com o objetivo de sanear
as fragilidades identificadas, com a menção
das ações necessárias.
III. registro dos membros da comissão
conforme Art. 12, desta Resolução.
IV. definição pela IES, no sistema SIGES,
do período necessário à implementação
das obrigações assumidas em protocolo de
compromisso, podendo optar pelo prazo de
até 360 (trezentos e sessenta) dias.
Parágrafo
único.
Preenchidos
adequadamente todos os campos no
Sistema SIGES e em acordo com a
legislação vigente, considera-se celebrado
o protocolo de compromisso entre a IES e
a SECITECI.

das metas e indicação dos itens que foram
saneados, por dimensão;
§ 2º A fase de cumprimento do protocolo de
compromisso ficará aberta no sistema
SIGES a partir do momento da celebração
do protocolo, podendo o documento ser
inserido pela IES a qualquer momento que
julgar oportuno, desde que observado o
prazo final.
Art. 26. Após a inserção do Termo de
Compromisso no SIGES, a IES deverá
encaminhar,
simultaneamente,
à
SECITECI, o pedido de visita de avaliação,
referente ao cumprimento das obrigações
assumidas.
Art. 27. Realizada a avaliação in loco, a
Comissão Avaliadora da SECITECI fará jus
a um prazo de 15 dias úteis para emitir
parecer final sobre o cumprimento das
obrigações e sobre a solicitação de
renovação do ato autorizativo constante do
processo.
Parágrafo único. Após a inserção do
parecer no sistema a IES, a SECITECI e o
CEE/MT
serão
informados
simultaneamente.
Art. 28 O processo será distribuído para um
conselheiro relator, responsável por inserir
minuta de parecer no sistema, com acesso
restrito aos membros da Câmara e
servidores autorizados.
Parágrafo
único.
A
CEPS/CEE-MT
apreciará o parecer do Conselheiro Relator
e proferirá sua decisão.
Art. 29 - A deliberação da CEPS/CEE-MT
será encaminhada à presidência do
CEE/MT, nos termos do Regimento Interno.

Art. 25. Após a fase de celebração de
protocolo de compromisso, inicia-se a fase
de cumprimento.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

§ 1º Até o final do prazo definido no
preenchimento da proposta de protocolo, a
IES deverá inserir relatório conclusivo de
cumprimento das medidas saneadoras,
com especial referência às insuficiências
apontadas no diagnóstico, com a descrição

Art. 30. Os responsáveis pela prestação de
informações ou pelo preenchimento de
formulários e relatórios de avaliação que
impliquem omissão ou distorção de dados
a serem fornecidos ao SIGES/CEE-MT,
responderão
civil,
penal
e
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administrativamente
prestadas.

pelas

informações

Parágrafo único. Cabendo o uso da
Resolução
Normativa
nº
093/2006
CEE/MT.
Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá,18 de outubro de 2016.
CARLOS ALBERTO CAETANO
Presidente do CEE-MT
Homologo:
LUIZA HELENA TROVO MARQUES DE
SOUZA
Secretária de Estado de Ciência
Tecnologia e Inovação

Resolução Normativa nº 01/2017
CEE/MT
Fixa normas para a Avaliação das
Instituições de Educação Superior
e de seus Cursos e Programas, no
Sistema Estadual de Educação de
Mato Grosso e dá outras
providências.
O
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO
DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014
(Aprova o Plano Nacional de Educação), a
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004
(Institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES), as Leis
Complementares Estaduais nº. 49, de
01/10/1998 (Dispõe sobre o Sistema
Estadual de Ensino) e suas alterações,
Decreto 160 de 01/07/2015 (Reforma
Administrativa da SECITEC) Resolução nº
311/2008 – CEE/MT (Dispõe sobre a
Organização e Funcionamento do Sistema
Estadual
da
Educação
Superior),
Resolução 02/2014 – CEE-MT (Estabelece

normas que complementa a Resolução
Normativa 311/2008-CEE/MT) a legislação
nacional complementar aplicável:
R E S O L V E:
CAPÍTULO I
DA AVALIAÇÃO
Art. 1º - A avaliação das Instituições de
Educação Superior do Sistema Estadual de
Ensino de Mato Grosso, bem como dos
seus Cursos e Programas, será realizada
de acordo com o estabelecido na presente
Resolução, em consonância com o
SINAES.
Art. 2º - Para os fins propostos, a avaliação,
no contexto desta Resolução, é concebida
como processo sistemático de diagnóstico,
análise e identificação do compromisso
acadêmico e social e de princípios das
Instituições de Educação Superior - IES, de
seus cursos e programas, com vistas a
favorecer o aprimoramento de sua
constituição e funcionamento, de acordo
com
parâmetros
de
qualidade,
estabelecidos nacionalmente e pelo
Conselho Estadual de Educação –
CEE/MT.
§ 1º - A finalidade da Avaliação é
proporcionar às instituições, ao governo e à
sociedade um conhecimento objetivo da
educação superior pública no Estado de
Mato Grosso, possibilitando tomadas de
decisões para melhoria da qualidade
institucional.
§ 2º - A avaliação deve ter como foco a
globalidade
da
instituição
e
a
especificidade
de
seus
cursos
e
programas, tendo como base o Plano de
Desenvolvimento Institucional da IES.
Art. 3º - A avaliação será efetuada:
I - pela comunidade institucional, sob a
forma de autoavaliação, por meio da
Comissão Própria de Avaliação (CPA);
II - pela Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato Grosso SECITEC, agente executivo da avaliação
da educação superior no Estado, nos
termos da legislação vigente, para fins de
atos autorizativos das IES e de seus cursos
e programas;
III - pelo Conselho Estadual de Educação –
CEE/MT, nos termos da legislação vigente,
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para fins de regulação da IES e de seus
cursos e programas;
IV - pelo Ministério da Educação - MEC, por
meio do Exame Nacional de Desempenho
do Estudante - ENADE.
Art. 4º - Na avaliação das instituições de
ensino
superior
serão
utilizados
procedimentos e instrumentos próprios,
que constituirão as modalidades:
I - avaliação externa, para fins de regulação
e supervisão das IES e de seus cursos e
programas, nos termos dos requisitos
legais e normativos;
II - autoavaliação; e
III - avaliação
estudantes.

de

desempenho

dos

Art. 5º - A avaliação externa será realizada
por comissões designadas pela Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação - SECITEC, constituída por
especialistas cadastrados no banco de
avaliadores e técnicos da SECITEC, para
fins de regulação da IES e de seus cursos
e programas e de supervisão, obedecendo
às seguintes etapas:
I - visita dos avaliadores à instituição;
II - elaboração de relatório de avaliação
com base nos documentos disponibilizados
no Sistema de Gestão da Educação
Superior
SIGES:
relatório
de
autoavaliação da IES, formulário de
avaliação preenchido pela IES; relatório do
ENADE; relatório da última visita in loco;
relatório das informações coletadas nas
reuniões com os diversos segmentos
acadêmicos e nos demais dados e
informações coletadas durante a visita dos
avaliadores.
§ 1º - Os resultados da avaliação externa
da IES servirão como referência para os
processos de seu credenciamento e
recredenciamento, assim como para a
supervisão realizada pela SECITEC.
§ 2º - Os resultados da avaliação externa
dos cursos e programas servirão como
referência para os
processos de
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento dos cursos e programas,

bem como de sua supervisão, realizada por
técnicos da SECITEC.
Art. 6º - A avaliação externa dos cursos e
programas será realizada com base em
Instrumentos elaborados pela SECITEC,
com apreciação dos representantes das
IES, e devidamente chancelados pelo
CEE/MT, por meio de Resolução
específica.
§ 1º - A avaliação externa da IES e a dos
cursos e programas resultará na atribuição
de conceitos, a cada uma das dimensões e
ao conjunto das dimensões avaliadas
constantes dos Instrumentos, os conceitos
serão atribuídos a partir de uma escala com
5 (cinco) níveis, sendo os níveis 4 e 5
indicativos de pontos fortes, os níveis 1 e 2
indicativos de pontos fracos e o nível 3
indicativo do mínimo.
§ 2º - Os indicativos de qualidade
supramencionados
e
constante
no
instrumento de avaliação, variam em
escala de 1 a 5, sendo considerados
insatisfatórios, os resultados inferiores a 3.
Seção I
Do ciclo avaliativo dos SINAES como
referencial para os processos de
recredenciamento de instituições e
renovação de reconhecimento de
cursos
Art. 7° - Em cada resultado do ciclo
avaliativo homologado pelo INEP/MEC, o
CEE/MT, em suas atribuições e segundo os
preceitos constitucionais e legais de
garantia de qualidade da educação
superior, poderá prorrogar a validade dos
atos de recredenciamento de instituição e
renovação de reconhecimento de curso,
desde que comprove IGC satisfatório, no
caso de instituições, dos três anos que
integram o ciclo, e CPC satisfatório, no
caso de cursos.
§ 1º - Os cursos com CPC satisfatório e as
IES com IGC satisfatório ficam isentos da
avaliação in loco, sendo automático o
recredenciamento da IES e a renovação de
reconhecimento de curso.
§ 2º - Os cursos com CPC superior a 3
(três) poderão requerer de imediato
avaliação in loco, protocolado pedido de
renovação de reconhecimento, que
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resultará na atribuição de indicador de
qualidade, maior ou menor que o CPC
alcançado, cabendo recurso da IES à
CEPS/CEE/MT.
§ 3º Os cursos referidos no § 2º que
venham a obter conceito insatisfatório
depois do recurso julgado submetem-se ao
disposto no Art. 13º da presente Resolução.
Art. 8° - Na hipótese de IGC insatisfatório
em qualquer ano do ciclo avaliativo e CPC
insatisfatório, fica sem efeito a prorrogação
referida no Caput, devendo ser protocolado
pedido de recredenciamento da IES e
renovação de reconhecimento de curso, no
prazo de um ano da publicação do
indicador, de acordo Art. 40 da Resolução
311/2008 – CEE/MT.
Art. 9° - Os cursos que possuem
reconhecimento e/ou sua renovação e as
IES que tiverem credenciamento e/ou
recredenciamento por período que,
eventualmente, exceda o próximo ciclo
avaliativo, terão seu prazo de regulação
prorrogado até a data da publicação do
próximo CPC ou IGC, respectivamente.
Seção II
Da avaliação externa para fins de
credenciamento e recredenciamento de
IES e de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento de
cursos

§ 2º - A IES e a SECITEC terão prazo
comum de 30 dias para contestar o
resultado da avaliação.
Art. 12. Havendo contestação, o processo
será submetido à Comissão de Ensino
Superior - CES do CEE/MT, que decidirá,
motivadamente, por uma das seguintes
formas:
I – manutenção do parecer da comissão de
avaliação;
II – reforma do parecer da Comissão de
Avaliação, com alteração do conceito, para
mais ou para menos, conforme se acolham
os argumentos da instituição ou da
SECITEC;
III – anulação do relatório e parecer, com
base em falhas na avaliação, determinando
a realização de nova visita, na forma do art.
5° da presente Resolução.
Parágrafo único: É de responsabilidade
da CES-CEE/MT emitir parecer sobre o
processo em contestação, que será
deliberado pela CEPS – CEE/MT.
Seção III
Da celebração de protocolo de
compromisso

Art. 10. Na avaliação externa para fins de
credenciamento e recredenciamento de
IES e de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento de cursos e
programas, a obtenção de conceito para
cada dimensão e para o conjunto de
dimensões deverá tomar como referência
os valores constantes do Anexo I desta
Resolução
para
uso
em
médias
ponderadas.

Art. 13. Na hipótese da obtenção de
conceitos insatisfatórios, após a realização
de visita in loco, e exaurido o recurso
cabível, em até 60 dias da notificação, a
IES deverá apresentar a SECITEC
protocolo de compromisso aprovado pela
CPA da instituição, que conterá:
I - o diagnóstico das condições
insatisfatórias da IES e/ou dos cursos e
programas, que será elaborado pela IES
e/ou curso, identificando as fragilidades
que levaram o conceito insatisfatório com
proposições que visem melhorias;

Art. 11. A Comissão de Avaliação Externa
será responsável pela elaboração de
relatório atribuindo os conceitos de
avaliação da IES ou do curso.

II - os encaminhamentos, com indicação de
ações propostas pela IES e pelo curso com
vista à superação das fragilidades
detectadas;

§ 1º - O relatório será produzido pela
Comissão no sistema SIGES e o mesmo
sistema notificará automaticamente a
instituição e simultaneamente a SECITEC.

III - a indicação expressa de metas a serem
cumpridas
e,
quando
couber,
a
caracterização das responsabilidades que
cabem a cada dirigente;
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IV - a escolha, pela IES, do prazo que julgar
necessário e suficiente para o cumprimento
das obrigações assumidas no protocolo de
compromisso, o qual poderá ser de até 360
(trezentos se sessenta) dias;
§1º - O Núcleo Docente Estruturante-NDE
será responsável pelo acompanhamento
da execução do Protocolo de Compromisso
e pela elaboração do termo de
cumprimento
do
protocolo
de
compromisso.
§ 2º - Ao findar o prazo estipulado no
Protocolo de Compromisso, a IES será
submetida à nova avaliação in loco pela
SECITEC, em conformidade com o Art. 5°
desta Resolução, com a finalidade de
verificar o cumprimento das medidas de
saneamento pactuadas, com vista à
alteração ou manutenção do conceito de
avaliação.
§ 3º - O descumprimento do Protocolo de
Compromisso, exaurido o recurso cabível,
a critério do CEE/MT, enseja a instauração
de processo administrativo para aplicação
das medidas cabíveis.
Seção IV
Do processo de autoavaliação
Art. 14. A modalidade da autoavaliação
estabelecida
nos
termos
do
SINAES/CONAES - MEC, constitui o
componente central que confere estrutura e
coerência ao processo avaliativo da
instituição
de
educação
superior,
integrando-se a todos os demais
componentes do mesmo.
§ 1º - A autoavaliação será coordenada, em
cada IES, pela Comissão Própria de
Avaliação – CPA, nos termos do
SINAES/CONAES.

(integral ou parcial) que deverão ser
postados no e-MEC e SIGES até o dia
31/03 de cada ano e disponibilizados à
comunidade acadêmica, para estudos e
providências.
Art. 15. A autoavaliação das IES do
Sistema Estadual de Ensino terá por
objetivo identificar o perfil e o significado da
atuação destas instituições, por meio da
análise de suas atividades, cursos,
programas,
projetos
e
setores,
considerando
os
diferentes
eixos/dimensões instituídos pelo SINAES,
ou seja:
I – planejamento e avaliação institucional;
II – desenvolvimento institucional: a missão
e o Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI e Responsabilidade Social;
III – políticas acadêmicas: a política para o
ensino, a pesquisa e a extensão, a
Comunicação com a Sociedade e Políticas
de Atendimento aos Discentes;
IV – políticas de gestão: as Políticas de
Pessoal, Organização e Gestão da
Instituição e Sustentabilidade Financeira;
V – infraestrutura física.
Parágrafo único – Os eixos/dimensões
estabelecidos no caput deste artigo serão
considerados de modo a respeitar a
identidade,
a
diversidade
e
as
especificidades das diferentes IES.
Art. 16. Cada instituição de educação
superior constituirá Comissão Própria de
Avaliação - CPA, no prazo de 120 (cento e
vinte)
dias,
a
contar
do
seu
credenciamento, com as atribuições de
operacionalização
do
processo
de
autoavaliação.

§ 2º - A autoavaliação como processo de
busca de autoconhecimento institucional,
por toda a comunidade acadêmica e
membros da comunidade externa, consiste
em um conjunto de dados/informações,
coletados de forma sistemática e ampla,
sobre aspectos que caracterizam a missão
e as finalidades da instituição.

Parágrafo único – A CPA será nomeada,
por ato do dirigente máximo da instituição,
assegurada a participação de todos os
segmentos da comunidade universitária e
da sociedade civil organizada, vedada a
composição que privilegie a maioria
absoluta de um dos segmentos, à qual
cabe:

§ 3º - A periodicidade da autoavaliação será
de acordo com o calendário do
INEP/DAES/CONAES e seus resultados
deverão ser expressos em relatórios anuais

I – atuação autônoma em relação a
conselhos e demais órgãos colegiados
existentes na instituição;
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II – sistematização dos dados e
informações em relatórios circunstanciados
a serem socializados junto à comunidade
acadêmica e resultar, se necessário, em
providências para reencaminhar processos
de ação;
III – elaboração do regimento da CPA, com
base nas diretrizes do SINAES, que deverá
ser aprovado pelo Conselho Superior da
IES;
IV – elaboração do Projeto de
Autoavaliação com base nos diretrizes do
SINAES;
V – elaboração dos relatórios integral e
parcial de autoavaliação, que após a
aprovação do Conselho Superior da IES
será encaminhado à SECITEC, CEE/MT e
INEP/MEC por meio dos Sistemas e-MEC
e SIGES.
Art. 17. As IES do Sistema Estadual de
Ensino, já em funcionamento, deverão
adequar, se necessário, a constituição e o
funcionamento de suas CPAs, ao
estabelecido nesta Resolução.
Seção V
Do Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes – ENADE
Art. 18. Na avaliação da Educação
Superior Estadual, o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - ENADE
constitui uma das modalidades.
Art.19. As IES do Sistema Estadual de
Ensino de Mato Grosso devem participar
anualmente, por meio de seus cursos, do
Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes – ENADE, coordenado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, órgão
do Ministério da Educação – MEC.
§ 1º O ENADE aferirá o desempenho dos
estudantes em relação aos conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes
curriculares do respectivo curso de
graduação,
suas
habilidades
para
ajustamento às exigências decorrentes da
evolução do conhecimento e suas
competências para o desempenho de
atividades próprias da área profissional,
para compreender temas exteriores ao
âmbito específico da profissão, atinentes à

realidade brasileira e mundial e a outras
áreas do conhecimento.
§ 2º O ENADE será realizado pelo
INEP/MEC, em conformidade com as
regras estabelecidas por meio de portaria
normativa publicada pelo Ministério da
Educação.
§ 3º O ENADE será realizado todos os
anos, aplicando-se trienalmente a cada
curso, de acordo com as respectivas áreas
e eixos tecnológicos nos termos dos
cronogramas editados pelo INEP.
§ 4º O ENADE é componente curricular
obrigatório dos cursos de graduação,
devendo ser inscrito no histórico escolar do
estudante somente a sua situação regular
com relação ao Exame, atestada pela sua
efetiva participação ou, quando for o caso,
dispensa oficial, na forma estabelecida em
legislação própria.
§ 5º - Será responsabilidade do dirigente da
IES a inscrição de todos os alunos
habilitados à participação no ENADE.
Art. 20. Os relatórios do ENADE, das IES
do
Sistema
Estadual
de
Ensino,
disponibilizados pela CONAES para os
estudos e usos pertinentes, serão matéria
da avaliação externa da IES e de seus
cursos e programas, para os fins de
regulação e supervisão.
Seção VI
Do Banco de Avaliadores do Estado de
Mato Grosso
Art. 21. As instituições de educação
superior do Sistema Estadual de Ensino,
observados
seus
interesses
e
possibilidades, devem estimular seus
docentes a integrarem o Banco Nacional de
Avaliadores das Comissões de Avaliação
Externa do INEP/MEC, assim como o
Banco de Avaliadores do Estado, cuja
coordenação é da responsabilidade da
SECITEC.
§ 1º - O Banco de Avaliadores do Estado de
Mato
Grosso
está
composto
por
especialistas que atendem aos requisitos
estabelecidos nesta Resolução.
§ 2º - O Banco Estadual de Avaliadores,
que constitui o cadastro estadual de
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avaliadores da educação superior, deve
funcionar em sintonia com os seguintes
princípios:
I - legalidade;
II - impessoalidade;
III - moralidade;
IV - publicidade e transparência;
V - eficiência e economicidade;
VI - segurança jurídica;
VII - interesse público;
VIII - melhoria da qualidade da
educação superior;

financiamento das mesmas, entre outros
aspectos deverá compor ato administrativo
da SECITEC, elaborado em colaboração
com o CEE/MT.
Parágrafo único – Todas as Comissões de
Avaliação devem ter em sua constituição,
quando possível, um profissional da área
da Educação, com experiência em gestão
educacional.
CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

IX
os
compromissos,
as
responsabilidades sociais e a missão
pública das instituições de educação
superior; e

Art. 24. No âmbito do CEE/MT, a
responsabilidade sobre o objeto desta
Resolução cabe à Câmara de Educação
Profissional e Superior – CEPS, podendo
ser designadas Comissões Especiais
quando necessárias.

X - o respeito à identidade e à diversidade
das instituições de educação superior e dos
cursos superiores.

Art. 25. Os termos desta Resolução
aplicam-se às modalidades, presencial e a
distância.

Art.22. Os avaliadores deverão preencher
os seguintes requisitos mínimos, quanto ao
perfil acadêmico e profissional:

Art. 26. Caberá ao Conselho Estadual de
Educação/CEPS:

I - titulação mínima de mestre;
II - reputação ilibada;
III - não ter pendências junto às autoridades
tributárias e previdenciárias;
IV - disponibilidade para participação em
pelo menos três avaliações anuais.
V - experiência em gestão educacional, de
no mínimo três anos, em cargos
equivalentes
a
reitoria,
pró-reitoria,
presidência, diretoria, coordenação, chefia,
assessoria, participação em comissões e
colegiados, dentre outros, para avaliadores
institucionais;
VI - experiência profissional em ensino,
pesquisa ou extensão em nível superior de
no mínimo cinco anos, para avaliadores de
cursos.
Parágrafo único - Os avaliadores deverão
apresentar, prioritariamente, titulação igual
ou superior à maioria dos docentes do
curso.
Art. 23. A designação das Comissões, as
atribuições e compromissos do Avaliador e
das IES nas referidas Comissões, o

I - definir diretrizes para a elaboração de
instrumentos de avaliação de cursos de
graduação, acadêmica e tecnológica e
instrumentos de avaliação institucional
(credenciamento e recredenciamento)
onde estejam estabelecidos para as IES e
Avaliadores, os parâmetros e indicadores
que subsidiarão os processos avaliativos;
II - disponibilizar sistema operacional
informatizado, que garanta a publicitação,
transparência e guarda dos processos, que
deverá ser alimentado:
a) - pelas IES para fins de seu
credenciamento e recredenciamento, para
autorização, reconhecimento e renovação
de reconhecimento de seus cursos;
b) - pelas Comissões de Avaliação Externa
para fins de compor o relatório próprio;
c) - pela Comissão Própria de Avaliação CPA de cada IES, para fins de informar os
resultados da autoavaliação.
d) - pelas IES para fins de preenchimento
do formulário de avaliação externa da IES
e dos cursos;
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Parágrafo único - Os instrumentos de que
tratam o inciso I são os aprovados pelo
CEE/MT nos termos da Resolução
Normativa 001/2011.
Art. 27. Cabe à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação –
SECITEC, de Mato Grosso:

Homologo:
LUZIA HELENA TROVO MARQUES DE
SOUZA
Secretária de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação

I - estabelecer fluxo processual de análise
prévia dos processos de avaliação das IES
do Sistema Estadual de Ensino;
II - elaborar cronograma de visitas de
avaliadores, em função de levantamento
das instituições que apresentarem maior
percentual de cursos com reconhecimento
ou renovação de reconhecimento já
vencidos e prorrogados;
III - criar e manter atualizado Banco de
Avaliadores ad hoc, constituído por
especialistas
das
diversas
áreas
profissionais;
IV - designar comissões para os trabalhos
de avaliação in loco de IES e de cursos de
graduação;
V - Promover capacitação e atualização
permanente para os docentes/especialistas
cadastrados no banco de avaliadores.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 28. Os responsáveis pela prestação de
informações ou pelo preenchimento de
formulários e relatórios de avaliação que
impliquem omissão ou distorção de dados
a serem fornecidos ao CEE, responderão
civil, penal e administrativamente pelas
informações prestadas.
Art. 29. Revoga-se o art. 15 da Resolução
02/2014-CEE/MT, de 15 de julho de 2014.
Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA, PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 24 de janeiro de 2017.
CARLOS ALBERTO CAETANO
Presidente do CEE-MT

ANEXO I
I – Quadro de pesos atribuídos às
Dimensões – Credenciamento de IES
Dimensões

Peso

Organização
Institucional

30

Corpo Social

30

Instalações
Físicas

40

Total

100

II – Quadro de pesos atribuídos às das
Dimensões – Recredenciamento de IES
Dimensões

Peso

Organização
Institucional

40

Corpo Social

30

Instalações
Físicas

30

Total

100

III – Quadro de pesos atribuídos às
Dimensões
–
Autorização
de
Cursos/Programas
Dimensões

Peso

Organização
Didático
Pedagógica

30

Corpo Social:
Docentes,
Tutores,
Discentes
e

30

191

Técnicosadministrativos
Instalações
Físicas

40

Total

100

IV – Quadro de pesos atribuídos às
Dimensões – Reconhecimento de
Cursos/Programas
Dimensões

Peso

avanço da educação em Mato Grosso, e
por deliberação da Plenária deste
Conselho, em sessão realizada no dia 31
de janeiro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º O Conselho Estadual de Educação
de Mato Grosso – CEE/MT, visando
homenagear e reconhecer pessoas e
instituições que tenham desempenhado
papel relevante para o avanço da educação
em Mato Grosso, institui as seguintes
honrarias Educacionais como segue:

Organização
Institucional

40

I - Medalha
Educacional;

Corpo Social

35

II-Diploma do Mérito Educacional;

Instalações
Físicas

25

Total

100

Honra

ao

Mérito

III-Moção de Aplausos;
IV-Menção Honrosa.

V – Quadro de pesos atribuídos às
Dimensões
–
Renovação
de
Reconhecimento de Cursos /Programas
Dimensões

de

Peso

Organização
Institucional

40

Corpo Social

35

Instalações
Físicas

25

Total

100

Resolução Normativa nº 02/2017/CEEMT
Dispõe sobre a concessão de
Honrarias Educacionais a pessoas
e instituições no âmbito do
Conselho Estadual de Educação, e
dá outras providências.
O Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, no exercício de suas atribuições
legais, e visando estabelecer critérios para
a concessão de Honrarias Educacionais a
pessoas e instituições que tenham
desempenhado papel relevante para o

Parágrafo Único Os desenhos relativos às
honrarias seguem anexo ao presente
regulamento.
Art. 2º A MEDALHA DE HONRA AO
MÉRITO
EDUCACIONAL–Patrono
Carlos Alberto Reyes Maldonado é
destinada a homenagear pessoas e
instituições que tenham se destacado na
promoção e desenvolvimento da educação
no Estado de Mato Grosso por um período
de tempo não inferior a 25 (vinte e cinco)
anos e cuja atuação tenha resultado em
significativos avanços à educação matogrossense.
Art. 3º O DIPLOMA DO MÉRITO
EDUCACIONAL-Patrono - Professor
Attílio Ourives é destinado a homenagear
pessoas e instituições que tenham se
destacado na promoção e desenvolvimento
da educação no Estado de Mato Grosso
por um período de tempo não inferior a 15
(vinte) anos e cuja atuação tenha resultado
em significativos avanços à determinadas
áreas, modalidades ou setores da
educação mato-grossense.
Art.4º A Moção de Aplausos – Patronesse
- Professora Edna Maria de Albuquerque
Affi é destinada a homenagear pessoas e
instituições que tenham se destacado na
promoção e desenvolvimento da educação,
independentemente do tempo e cuja
atuação tenha resultado em avanços à
determinadas áreas, modalidades ou
setores da educação.
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Art. 5º A MENÇÃO HONROSA Patronesse - Professora Verena Leite de
Brito é destinada a homenagear pessoas e
instituições que tenham se destacado na
promoção
da
educação,
independentemente do tempo de atuação
por meio de ações pontuais como
programas, projetos e ações com avanços
específicos a determinado setor da
educação.
Art. 6º A Honraria pode ser conferida “postmortem” e sua entrega deve ser feita ao
cônjuge ou companheiro (a) estável,
descendente, ascendente ou irmão (ã) da
pessoa agraciada, nessa ordem; e deverá
ser registrado em livro próprio para tal fim.
Art. 7º - Caberá exclusivamente a
Conselheiro, a iniciativa da indicação da
concessão de Honrarias Educacionais, a
qual deverá ser precedida de justificativa
que fundamente as razões da indicação em
uma das modalidades, descrita no artigo 1º
desta resolução.
Parágrafo único – A proposição visando a
concessão de Honraria Educacional deverá
ser instruída com o curriculum vitae e/ou
lattes do(a) homenageado(a) e justificativa
com detalhamento dos feitos que
marcaram sua atuação no âmbito da
educação, habilitando-o a receber a
honraria.
Art. 8º - A concessão de Honrarias
Educacionais, por parte do Conselho
Estadual de Educação, nas modalidades:
“Medalha
de
Honra
ao
Mérito
Educacional” e “Diploma do Mérito
Educacional”, dar-se-á em Sessão
Plenária, convocada especialmente para
esta finalidade, organizada bienalmente.
Parágrafo único – As indicações de
concessão de Honrarias Educacionais, nas
modalidades: “Medalha de Honra ao
Mérito Educacional” e “Diploma do
Mérito Educacional”, será limitada a 6
(seis) indicações, sendo 3 (três) para cada
modalidade.
Art. 9º - As Honrarias Educacionais, nas
modalidades: “Medalha de Honra ao
Mérito Educacional” e “Diploma do
Mérito Educacional”, somente serão
concedidas a pessoas que tenham
prestado relevantes serviços na Educação
de Mato Grosso ou nela se destacado pela
atuação exemplar.

“Menção
Honrosa”,
poderão
ser
concedidas a qualquer tempo, podendo a
indicação incidir sobre pessoas e
instituições que tenham desenvolvido
trabalhos relevantes na educação, em
âmbito estadual, nacional e internacional.
Parágrafo único – As indicações de
concessão de Honrarias Educacionais, nas
modalidades: “Moção de Aplausos” e/ou
“Menção Honrosa”, será limitada a 2
(duas) indicações anuais, para cada
conselheiro, sendo 1 (uma) para cada
modalidade.
Art. 11 – Em qualquer modalidade de
Homenagem, cada proposição deverá
contemplar apenas uma honraria, sendo
vedada a concessão, em uma mesma
indicação, de mais de uma homenagem,
ainda que para a mesma pessoa ou
instituição.
Art. 12 – A análise das indicações de
Homenagens será realizada por Comissão
própria, denominada de COMISSÃO DE
HONRARIAS
E
MÉRITOS
EDUCACIONAIS, composta por 2 (dois)
conselheiros de cada câmara e um técnico,
por um período de 2 (dois) anos.
§ 1º - As propostas de Homenagens
apresentadas
por
um
ou
mais
Conselheiros, devidamente instruídas,
serão encaminhadas por meio de
requerimento à presidência do CEE/MT
que as encaminhará à Comissão de
Honrarias e Méritos Educacionais.
§ 2º - A indicação, após tramitação na
Comissão de Honrarias e Méritos
Educacionais, será encaminhada para
apreciação e deliberação da plenária.
Art. 14 O Conselho Estadual de Educação
deve manter um Livro de Registro das
Homenagens, no qual devem ser inscritos,
por ordem cronológica, o ano da
concessão, o grau da Honraria, o nome de
cada pessoa ou entidade agraciada, os
respectivos dados biográficos, conforme o
caso, e a motivação da outorga da mesma.
Art. 15 A Comissão Diretiva do CEE/MT,
será
responsável
por
organizar
bienalmente a Reunião Plenária Especial,
convocada especificamente para a entrega
das homenagens, nas modalidades:
“Medalha
de
Honra
ao
Mérito
Educacional” e “Diploma do Mérito
Educacional”.

Art. 10 - As Honrarias Educacionais, nas
modalidades: “Moção de Aplausos” e
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Parágrafo Único Quando o agraciado, por
motivo de força maior, não puder
comparecer à sessão marcada, a
presidência do Conselho Estadual de
Educação – CEE/MT será responsável pela
entrega.
Art. 16 As Honrarias Educacionais serão
confeccionadas
seguindo
modelos
devidamente aprovados em sessão
plenária do CEE/MT, compondo anexo
desta Resolução.
Art. 17 Ao Conselheiro do Conselho
Estadual de Educação, ao final do
mandato, respeitada a manifestação da
Comissão de Honrarias e Méritos
Educacionais, em sendo aprovado pelo
plenário, será conferida a seguinte
honraria:
§ 1º Medalha do Mérito Educacional, no
caso de cumprimento integral de 2 (dois)
mandatos de Conselheiro do Conselho
Estadual de Educação.
§ 2º Diploma do Mérito Educacional, no
caso de cumprimento integral de 1 (um)
mandato de Conselheiro do Conselho
Estadual de Educação.
§ 3º Moção de Aplausos, no caso de
cumprimento parcial do mandato de
Conselheiro do Conselho Estadual de
Educação, em tempo não inferior a ¼ (um
quarto) do mandato.
Art. 18 Cada Honraria trará um resumo da
biografia do Patrono.
Art. 19 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 31 de janeiro de 2017.
CARLOS ALBERTO CAETANO
Presidente do CEE/MT

Resolução Normativa nº 04/2017- CEEMT
Revoga Resoluções Normativas do
Conselho Estadual de Educação CEE-MT, cujas disposições foram
substituídas por outras.

O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO - CEE/MT, no uso das
atribuições legais, conferidas pela Lei
Complementar nº 49/1998 e suas
alterações, pelo Regimento Interno deste
órgão Colegiado - Decreto nº 2.943/2001 e
por decisão da Plenária do dia 14 de
novembro de 2017.
R E S O L V E:
Art. 1º. Revogar as Resoluções e Atos
Normativos a seguir relacionados, tendo
em vista que suas disposições já estão
contidas em outros atos, considerando a
atualização da legislação de referência:
I.RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 336/01
CEE-MT que “Autoriza o Centro Estadual
de Exames Supletivos da Secretaria de
Estado de Educação – SEDUC, a realizar
exames supletivos especiais, mediante
convênio, nas etapas do ensino
fundamental e médio, para certificação de
estudos a alunos matriculados em cursos
autorizados na forma a distância e
semipresencial, em instituições de ensino
previamente credenciadas pelo Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso”.
Contemplada pela Resolução Normativa
nº 05/2011 CEE-MT.
II.RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 177/02
CEE-MT que visa “Aprovar o Programa
de Educação de Jovens e Adultos, da
Secretaria de Estado de Educação,
contendo as diretrizes e critérios de oferta
da modalidade de EJA, através de cursos
e exames de ensino fundamental e
médio, para as escolas integrantes do
Sistema
Estadual
de
Ensino”.
Contemplada pela Resolução Normativa
nº 05/2011 CEE-MT.
III.RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 126/03
CEE-MT que “Institui as Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica do
Campo no Sistema Estadual de Ensino de
Mato
Grosso”.
Contemplada
pela
Resolução Normativa nº 03/2013 CEEMT.
IV.RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 265/04
CEE-MT que “Fixa roteiro a ser
observado na verificação “in loco” com
vistas
ao
credenciamento,
recredenciamento de instituições de
Ensino Superior, à autorização e ao
reconhecimento de cursos/habilitações
de Ensino Superior no Sistema Estadual
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de Ensino”. Contemplada pela Resolução
Normativa nº 01/2011 CEE-MT.
V.RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 479/07
CEE-MT que “Dispensa a exigência de
documento escolar comprobatório do
Ensino Fundamental para aprovados
através de Exames Supletivos somente
ao nível Médio, no Sistema Estadual de
Ensino de Mato Grosso”. Contemplada
pela Resolução Normativa nº 05/2011
CEE-MT.
VI.RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01/10
CEE-MT que “Fixa normas para a oferta do
Programa de Integração da Educação
Profissional à Educação Básica, na
modalidade Educação de Jovens e Adultos
– PROEJA - no Sistema Estadual de
Ensino”. Contemplada pelas Resoluções
Normativas nº 05/2011 e 01/2014 CEE-MT.
VII.RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 04/15
CEE-MT que visa “Suspender os efeitos
constantes no artigo 11, parágrafo único,
e o artigo 25, §2º da Resolução Normativa
nº 002/2009-CEE/MT, bem como a
suspensão da Resolução Normativa nº
003/2014-CEE/MT-que altera em partes a
Resolução Normativa nº 02/2009CEE/MT, por reprodução da matéria
suscitada nas Resoluções do Conselho
Nacional de Educação nº 01/2010 e nº
06/2010, no que concerne à limitação do
acesso à educação infantil aos quatro
anos de idade, e o acesso ao ensino
fundamental aos seis anos de idade, até
a decisão do mérito da Ação Civil Pública
supramencionada”.
VIII.ATO Nº 03/15 CEE-MT que suspendeu
os efeitos da liminar concedida na Ação
Civil Pública, proposta pelo Ministério
Público Federal nos autos nº 582618.2014.4.01.3600 que tramita na 8ª
vara Federal da Seção Judiciária do
Estado
de
Mato
Grosso,
e,
considerando a necessidade de
informar à sociedade a idade limite para
ingresso na Pré-escola e Ensino
Fundamental aos alunos do Sistema de
Ensino de Mato Grosso.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA,

PUBLICADA, C U M P
RA-SE

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2017.

ADRIANA TOMASONI
Presidente do CEE/MT
Homologamos:
DOMINGOS SÁVIO
BOABAID
PARREIRA
Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação – Secitec
MARCO AURÉLIO MARRAFON
Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer de Mato Grosso – Seduc

Resolução Normativa nº 05/2017CEE/MT
Fixa normas para a criação e oferta
de Turma Especial na Educação
Profissional Técnica de Nível Médio,
por
Instituições
Credenciadas
no Sistema Estadual de Ensino de
Mato Grosso.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, e considerando o
disposto na Lei nº 9.394/96, de 24 de
dezembro de 1996, na Lei Federal nº
12513/11 e suas posteriores modificações,
na Lei Complementar Estadual nº 49/98, de
01 de outubro de 1998, suas alterações e,
ainda, por decisão da Plenária do dia 14 de
novembro de 2017,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fixar Normas para a criação e
oferta de Turma Especial na Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, por
Instituições Credenciadas no Sistema
Estadual de Ensino de Mato Grosso.
Art. 2º. Entende-se por Turma Especial de
Educação Técnica de Nível Médio, a oferta
de Curso da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, com ingresso único,
justificada em razão de demanda especial,
caracterizada pela necessidade local e ou
regional.
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§1º. A solicitação de Turma Especial fica
condicionada a Instituições de Ensino que
possuam credenciamento para a oferta de
Educação Básica.
§2º. As Instituições de Ensino credenciadas
para oferta do curso na modalidade, objeto
do pedido, poderão solicitar autorização
para oferta de cursos na forma de Turma
Especial, fora de sua sede ou
exclusivamente no ambiente do trabalho,
sem a necessidade de possuir curso
autorizado em sua sede, devendo justificar
a demanda e vagas para oferta única.
§3º. A oferta de Turma Especial deverá ser
justificada apresentando o atendimento de
demanda localizada, contendo o total de
estudantes a serem atendidos, com projeto
pedagógico próprio, cuja execução deve
ser
coordenada
pela
Instituição
proponente.
§4º. Por sua característica de oferta única a
autorização de Turma Especial se dará,
exclusivamente
pelo
período
de
integralização do curso requerido, sendo
vedado o pedido de nova autorização.
Art. 3º. O pedido para autorização de
Turma Especial de Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio deverá
ser formalizado, via Sistema Integrado de
Processos Educacionais (SIPE), ao
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, mediante
requerimento
da
mantenedora, somente por Instituição de
Ensino que comprove estar amparada por
convênio que garanta fomento público à
oferta desta turma, de acordo com a
Legislação Federal vigente , ou na forma e
de termos de cooperação específicos
vigentes, conforme dispõe a legislação
estadual.1
§1º. A Instituição de Ensino que atenda ao
caput deste artigo poderá criar o curso
devendo compulsoriamente cadastrá-lo,

inserindo no Sistema Integrado de
Processos Educacionais do ConselhoSIPE-CEE-MT, todos os dados e
documentos exigidos.
§2º. A Instituição Pública de Ensino poderá
iniciar
suas
atividades
letivas
imediatamente após a conclusão da
inserção e o efetivo encaminhamento do
processo no SIPE-CEE-MT, sendo que o
correspondente ato de autorização deverá
ter prazo inicial coincidente com a data do
pedido.
§3º. A Instituição Privada de Ensino não
poderá iniciar suas atividades antes da
publicação do ato autorizativo.
Art. 4º. A solicitação para oferta de Turma
Especial, de cursos de educação
profissional técnica de nível médio, por
Instituição de Ensino credenciada deverá
observar, além do disposto nesta
Resolução, no que couber, o contido nas
resoluções que tratam da autorização da
Educação Básica e da Educação
Profissional.
Art. 5º. A apreciação do pedido de
autorização de funcionamento de Curso de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, na forma de Turma Especial será
realizada pela Câmara de Educação
Profissional e Educação Superior CEPS/CEE,
sendo
necessariamente
precedida
de
análise
técnica
e,
posteriormente, de verificação in loco, por
Comissão
Verificadora
designada
mediante Portaria do CEE-MT, publicada
em Diário Oficial do Estado.
§1º. Integram as Comissões Verificadoras
técnicos do CEE/MT e Profissionais dos
Eixos Tecnológicos, na condição de
verificadores externos.
§2º. Para a designação de profissional na
condição de verificador externo, o perfil
exigido é o de formação mínima de Ensino

1 Nova redação dada pelo Art.1° da Resolução

Normativa N.º 009/2021/CEE/MT de 19 de
novembro de 2021.
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Superior na área tecnológica afim e
comprovada experiência profissional, bem
como estar devidamente cadastrado no
Banco de Verificadores e com participação
ativa no Programa de Capacitação
desenvolvido pelo CEE-MT.
§3º. A experiência profissional de que trata
o parágrafo anterior deve ser comprovada
através
de
currículo
devidamente
documentado.
§4º. O resultado da verificação in loco será
apresentado em relatório circunstanciado,
de acordo com os formulários próprios
disponibilizados no SIPE, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
§5º. A Instituição interessada deve ser
notificada para se manifestar em até 10
dias sobre o Relatório da Comissão
Verificadora, após o que, havendo ou não
manifestação, o trâmite seguirá para relato
do Conselheiro designado e deliberação
colegiada.
Art. 6º. As despesas da Comissão
Verificadora para fins de autorização de
Turma
Especial
referentes
ao
deslocamento de todos os membros, à
hospedagem, alimentação e o pagamento
de participação em processos de
verificação e/ou avaliação in loco para os
Verificadores
externos
designados,
ocorrerão por conta da mantenedora.

§1º. A parceria fica condicionada ao
compromisso assumido pela Instituição
proponente com órgãos públicos ou
privados, de forma a que o funcionamento
da Turma Especial se realize dentro das
determinações legais referentes aos
aspectos pedagógicos, físicos e aos
recursos humanos.
§2º. A parceria deve ser formalizada em
Instrumento Oficial (Termo de Cooperação,
Convênio ou equivalente), que conterá as
obrigações da entidade parceira e a
responsabilidade exclusiva da Instituição
de Ensino credenciada, ofertante do curso,
de acordo com a legislação vigente quanto
a:
I. Infraestrutura física;
II. Equipamentos e material didático para
o
desenvolvimento
do
projeto
pedagógico do curso;
III. Corpo docente;
IV. Expedição das titulações conferidas.
V. Necessidade social do curso a ser
implantado;
VI. Existência de demanda;
VII. Número de vagas a serem ofertadas;
VIII. Duração da oferta;
IX. Periodicidade;
X. Seguro dos estudantes;

Parágrafo único – Em razão da
participação de técnico do CEE-MT nas
Comissões a que se refere o caput do
artigo, o servidor fará jus a diárias, na forma
da lei.
Art. 7º. O processo de implantação de
Turma Especial, sob a forma prevista no
artigo 2º desta Resolução, admitirá regime
de parceria entre a IE credenciada para
educação básica e outras pessoas
jurídicas, preferencialmente em instalações
da instituição de ensino, exclusivamente
para fins de funcionamento da turma,
respeitado o limite da capacidade de
atendimento de estudantes estabelecido
em legislação vigente.

XI. Obrigações das partes interessadas.
§3º. O cumprimento das disposições do
Instrumento
é
condição
para
o
oferecimento e funcionamento das Turmas
Especiais, até a finalização do curso.
§4º. É obrigatório o cumprimento de todas
as
disposições
estabelecidas
no
instrumento de parceria (Convênio ou

197

termo de Cooperação), sendo vedada a
transferência de responsabilidades.2
Art. 8º. A Instituição de Educação
autorizada a ofertar Turma Especial deverá
manter atualizadas as informações sobre
os cursos, nos termos desta Resolução no
SIPE/CEE-MT e Sistema Nacional de
Informação da Educação Profissional e
Tecnológica-SISTEC-MEC.
Art. 9º. As condições mínimas necessárias
para a implantação de Turma Especial são
as seguintes:
I. Estrutura Física:
a) Salas de aula em quantidade e dimensão
adequadas para abrigar o
de alunos a serem atendidos;

número

b) Sala para administração;
c) Instalações sanitárias para alunos,
docentes e funcionários;
d)

Salas especiais/laboratórios, em
conformidade com as necessidades dos
cursos oferecidos e/ou protocolos de
intenção de parceiros para cedência
destes espaços nos termos do Catálogo
Nacional dos Cursos Técnicos/MEC;

e) Sala com equipamentos apropriados ao
uso de soluções tecnológicas para
acesso à bibliografia virtual e ou acervo
bibliográfico físico, para atendimento
das necessidades do curso.
f) Ambientes de uso do curso com
acessibilidade,
nos
termos
da
legislação pertinente.
II. Estrutura Material:
a) Mobiliário adequado e em número
suficiente para as instalações a serem
usadas;
b) Equipamentos de informática para
contatos permanentes com a sede da
Instituição proponente;

c) Cópia da documentação do curso, dos
docentes e dos alunos, devidamente
arquivada no local de oferta durante
todo período de desenvolvimento da
Turma Especial.
III. Recursos Humanos:
a) Docentes: profissionais com graduação
específica na área dos cursos ofertados
e comprovada experiência profissional,
em conformidade com a legislação;
b) Profissionais para as atividades
técnico-administrativas e as de apoio como:
para limpeza e segurança, na proporção
adequada ao número de alunos e docentes
a serem atendidos.
§1º. A organização didático-pedagógica
dos cursos a serem oferecidos como
Turmas Especiais deve observar as
disposições das Resoluções vigentes, no
que se refere à oferta de Educação Básica,
na modalidade de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio no Sistema
Estadual de Ensino.
§2º. É vedada a criação de Turmas
Especiais para a oferta de curso técnico de
nível médio que não conste no Catálogo
Nacional dos Cursos Técnicos-CNCT.
§3º. Na organização das turmas, de que
trata a alínea “a” do inciso I deste artigo,
deverá ser observado o limite máximo de
40 estudantes por turma, respeitada a
metragem mínima de 1,30 m2, por
estudante, em sala de aula, respeitado
também o espaço para circulação do
docente e a proporcionalidade adequada
de grupos de estudantes, para atendimento
em laboratórios e oficinas destinados à
prática de ensino profissional.
§4º. À adequação dos ambientes de ensino
às exigências de acessibilidade, constantes
da alínea “f”, inciso I, deste artigo, devem
somar-se medidas apropriadas para
assegurar às pessoas com deficiência, o
acesso aos sistemas e tecnologias da
informação e comunicação.

2

Nova redação dada pelo Art.2° da Resolução
Normativa N.º 009/2021/CEE/MT de 19 de
novembro de 2021.
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Art. 10. O requerimento para autorização
de Turmas Especiais deverá conter:
I. Identificação
e
endereço
mantenedora e da mantida;

da

II. Objeto do pedido, explicitando o curso e
respectivo Eixo Tecnológico;
III. Forma de
presencial;

oferta,

obrigatoriamente

IV. Previsão de atendimento, quanto ao
número de vagas, número de turmas e
de turnos;
V. Início e término do curso.
Parágrafo único - No caso de oferta de
Turma Especial, nos termos do artigo 6º
desta Resolução, a instituição requerente
deverá fazer constar no requerimento a
parceria firmada de forma qualificada.
Art. 11. Os cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio,
organizados em Turmas Especiais deverão
ter
suas
Propostas
Pedagógicas
submetidas à aprovação do Conselho
Estadual de Educação, fazendo constar:
I. Justificativa:
contextualização
do
cenário social local, de forma que evidencie
a demanda existente no mundo de
trabalho;
II. Filosofia e Objetivos: fundamentação
político-pedagógica da Instituição de
educação;
III. Requisitos de acesso: pré-requisitos
pertinentes e coerentes com o curso e o
itinerário
de
formação
profissional
proposto;
IV. Perfil Profissional de Conclusão,
seguido das competências gerais, comuns
aos técnicos do curso, com base no
descritório do Eixo Tecnológico pertinente,
e das competências específicas do
profissional
que
se
quer
formar,
ressaltando a contemporaneidade desse
perfil delineado pela Instituição de
educação;
V. Proposta Pedagógica: elaborada tendo
por referência os pressupostos para a

organização
curricular
por
Eixos
Tecnológicos, os princípios orientadores do
processo formativo e das dimensões
pedagógicas, em um ou mais percursos de
qualificação
profissional
técnica
intermediária até a habilitação profissional
técnica, incluídos ainda:
a) Resumo de Matriz Curricular e
distribuição da carga horária, parciais e
total, com demonstração visual das saídas
intermediárias e do estágio profissional
supervisionado, se previstos;
b) O plano de operacionalização do estágio
profissional
supervisionado,
quando
previsto, e
c) O resumo do calendário escolar por
módulo/curso, contemplando a previsão de
início e término do curso, e sua duração em
meses.
VI. Critérios
de
aproveitamento
de
conhecimentos e experiências anteriores
para prosseguimento de estudos: critérios
utilizados para o eventual aproveitamento
de estudos, envolvendo a explicitação dos
procedimentos e instrumentos por meio dos
quais serão verificados e reconhecidos os
conhecimentos adquiridos em outros
Cursos ou Programas de Formação
Profissional, observada a legislação
atinente;
VII. Critérios
de
avaliação
da
aprendizagem: sendo esta entendida na
concepção de educação que norteia a
relação
professor-estudante
conhecimento-vida
em
movimento,
devendo ser um ato reflexo de
reconstrução da prática pedagógica
avaliativa, apontando para uma avaliação
global, que vai além do aspecto
quantitativo,
porque
identifica
o
desenvolvimento
da
autonomia
do
estudante, que é indissociavelmente ético,
social, intelectual, assim como, a
sistemática de promoção;
VIII. Instalações físicas e equipamentos:
relação contendo descrição das instalações
físicas, laboratoriais e demais ambientes
pedagógicos, equipamentos, materiais e
acervo
bibliográfico,
efetivamente
disponíveis para o desenvolvimento do
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curso, tendo como referência o perfil
profissional de conclusão pretendido,
comparativamente com a verificação da
capacidade institucional;
IX. Quadro do pessoal técnico-pedagógico,
incluindo resumo do curriculum vitae dos
mesmos;
X. Quadro docente, constando a área de
atuação,
a
menção
sobre
a
formação/qualificação
profissional
técnica/experiência profissional docente;
XI. Programa de formação continuada:
sistemática
de
aperfeiçoamento
profissional técnico, profissional do pessoal
docente e técnico administrativo e
periodicidade;
XII. Certificados e diplomas: apresentação
de modelos dos certificados e diplomas que
serão expedidos sob a responsabilidade da
instituição de educação, observada à
regulamentação atinente do CEE-MT;
XIII. Declaração da instituição de educação
comprometendo-se a inserir os dados da
Proposta Pedagógica de Curso, após
aprovação do CEE-MT, no Cadastro do
Sistema Nacional de Informação da
Educação Profissional e TecnológicaSISTEC-MEC;
XIV. Citação
da
Credenciamento
da
educação;

Portaria
instituição

de
de

XV. Regimento
escolar,
documento
atualizado, conforme normas vigentes,
incluindo item referente a Turmas
Especiais;
XVI. Cronograma de oferta;
XVII. Comprovar documentalmente ser
beneficiária de programas e projetos que
garantam recursos financeiros públicos;
XVIII. Escritura
ou
Contrato
de
locação/cedência das instalações físicas da
mantida, observado o prazo condizente
com o cronograma de oferta do curso;
XIX. Alvará, cuja finalidade seja o
funcionamento de atividades educacionais.
Parágrafo único - Para o funcionamento
de Turma Especial deverão estar

instalados os laboratórios indicados para o
curso ofertado constantes do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos - MEC ou a
comprovação da formalização de parcerias
celebradas no intuito de suprir estas
necessidades.
Art.12. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA, PUBLICADA, C U M P R
A-SE
Cuiabá, 28 de novembro de 2017.

ADRIANA TOMASONI
Presidente CEE-MT
Homologo:
DOMINGOS SÁVIO BOABAID
PARREIRA
Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECITEC
Resolução Normativa nº 01/2018CEE/MT
Estabelece Diretrizes e Normas
para a Oferta de Programas e
Cursos Superiores, na Modalidade
a Distância, no Sistema Estadual
de Ensino.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO - CEE/MT, tendo em vista o
disposto na Constituição da República
Federativa do Brasil; no § 1º do art. 9º e no
art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; na Lei nº 10.861, de 14 de abril de
2004; na Lei nº 12.871, de 2 de outubro de
2013; na Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014; no Decreto nº 9.057, de 25 de maio
de 2017; no Decreto nº 9.235, de 15 de
dezembro de 2017; no Decreto nº 5.800, de
8 junho de 2006; o Parecer CNE/CES nº
564/2015, DOU de 10/3/2016; a Resolução
CNE/CES 1, DOU de 14 de março de 2016;
a Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro
de 1998 (MT); a Lei Complementar nº
209/2005 e suas alterações (MT); as
Resoluções
Normativas
311/2008,
002/2014, nº 005/2017 do CEE/MT; por
decisão do pleno deste Conselho, do dia 20
de março de 2018.
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RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Ficam instituídas, por meio da
presente Resolução, as Diretrizes e
Normas para a oferta de Programas e
Cursos de Educação Superior na
Modalidade a Distância (EaD), base para
as políticas e processos de avaliação e de
regulação dos cursos e das Instituições de
Educação Superior (IES), no âmbito do
Sistema Estadual de Ensino.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, a
educação a distância é caracterizada como
modalidade educacional na qual a
mediação
didático-pedagógica,
nos
processos de ensino e aprendizagem,
ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação,
com pessoal qualificado, políticas de
acesso, acompanhamento e avaliação
compatíveis, entre outros, e desenvolva
atividades educativas por estudantes e
profissionais da educação que estejam em
lugares e tempos diversos.
§1º A modalidade educacional definida no
caput deve compor a política institucional
das IES, constando do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), do
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e
dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
(PPC), ofertados nessa modalidade,
respeitando, para esse fim, o atendimento
às políticas educacionais vigentes, às
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs),
ao Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes) e aos padrões
e referenciais de qualidade, estabelecidos
pelo Ministério da Educação (MEC), em
articulação com os comitês de especialistas
e com o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP).
§ 2º Os cursos superiores sequenciais, de
graduação acadêmica, de graduação
tecnológica, e de pós-graduação lato
sensu, na modalidade EaD, devem cumprir,
rigorosamente, essas Diretrizes e Normas,
as disposições da legislação estadual no
que couber para este nível de ensino e as
Diretrizes Curriculares Nacionais de todos
os cursos de graduação.
§ 3º Os documentos institucionais e
acadêmicos, constantes do §1º, devem,

respeitadas
particularidades,
detalhada de:

as
conter

respectivas
descrição

I - contextualização da IES, conforme
instrumento de avaliação institucional
externa, em vigência no Estado;
II - contextualização do curso, conforme
instrumento de avaliação institucional
externa, em vigência no Estado;
III - estrutura e organização curricular, bem
como
metodologia
das
atividades
acadêmicas e de avaliação de cada curso;
IV - perfil educacional dos profissionais da
educação (professor, gestor, tutor e
técnicos), perfil do egresso, tanto da
instituição como dos respectivos cursos
ofertados na modalidade a distância;
V - modelos tecnológicos e digitais,
materializados em ambiente virtual,
multimídia interativo, adotados pela IES,
em consonância com os referenciais de
qualidade da EaD e respectivas Diretrizes
e Normas Nacionais e Estaduais, no que
couber, de forma que favoreçam, ainda,
maior articulação e efetiva interação e
complementaridade
entre
a
presencialidade e a virtualidade “real”, o
local e o global, a subjetividade e a
participação democrática nos processos de
ensino e aprendizagem.
VI - infraestrutura física e tecnológica e
recursos humanos dos polos de EaD, em
território nacional e no exterior, tecnologias
e seus indicadores;
VII - abrangência das atividades de ensino,
extensão e pesquisa; e
VIII - relato institucional e relatórios de auto
avaliação.
§4º As IES do Sistema Estadual de Ensino,
bem como os órgãos e as entidades da
Administração Pública direta e indireta, que
financiam ou fomentem a educação
superior a distância, devem assegurar a
criação, a disponibilização, o uso e a
gestão de tecnologias e recursos
educacionais abertos, que facilitem o uso,
a revisão, a tradução, a adaptação, a
recombinação, a distribuição e o
compartilhamento gratuito pelo cidadão,
resguardados
os
direitos
autorais
pertinentes.
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CAPÍTULO II
DO MATERIAL DIDÁTICO, AVALIAÇÃO
E
ACOMPANHAMENTO DA
APRENDIZAGEM
Art. 3º As IES que atuam na modalidade
EaD, respeitando a legislação estadual em
vigor, referenciadas pelas Diretrizes e
Normas Nacionais, respondem pela
organização acadêmica, execução e
gestão de seus cursos; pela definição dos
currículos, metodologias e elaboração de
material
didático;
pela
orientação
acadêmica dos processos pedagógicos;
pelos sistemas de acompanhamento e da
avaliação da aprendizagem, assim como
pela formação e gestão daqueles
profissionais que atuam na Educação a
Distância (professor, gestor, tutor e
técnicos), em sua sede e polos.
§1º As tecnologias, as metodologias e os
recursos educacionais, materializados em
ambiente virtual multimídia interativo,
inclusive materiais didáticos, bem como os
sistemas de acompanhamento e de
avaliação de aprendizagem, são elementos
constitutivos dos cursos superiores na
modalidade EaD, sendo obrigatórios sua
previsão e detalhamento nos documentos
institucionais e acadêmicos, constantes do
§ 1º, do art. 2º, respeitadas as condições
físicas e materiais instaladas na sede e
no(s) polo(s) de EaD.
§ 2º Cabe à IES credenciada assegurar a
todos os estudantes matriculados, corpo
docente, tutor e gestor, o acesso às
tecnologias e aos recursos educacionais do
curso, respeitadas as condições de
acessibilidade definidas na legislação
pertinente.
§ 3º Os sistemas de acompanhamento e
avaliação da aprendizagem devem ser
contínuos e efetivos, visando a propiciar, a
partir da garantia de condições adequadas,
o desenvolvimento e a autonomia do
estudante no processo de ensino e
aprendizagem.
§ 4º Respeitados os respectivos projetos
institucionais
e
pedagógicos,
as
tecnologias, as metodologias e os recursos
educacionais para a educação a distância
devem favorecer a integração de diferentes
mídias, suportes e linguagens, bem como a
interação entre múltiplos atores em sua
concepção, produção e disseminação.

§ 5º A definição do uso das tecnologias
pretendidas e adotadas pela IES (internet,
rádio, transmissões via satélite, entre
outros) deve estar em consonância com a
realidade da sede e do(s) polo(s) de EaD.
§6ºEm
atendimento
à
Dimensão
Infraestrutura, constante no Instrumento de
Avaliação
Institucional
Externa,
devidamente aprovado na Câmara de
Educação Profissional e Superior - CEPS,
do Conselho Estadual de Educação CEE/MT, tanto a sede quanto o(s) polo(s)
devem demonstrar responsabilidade social
e
comprometimento
com
o
desenvolvimento regional e com o
atendimento às Diretrizes Curriculares
Nacionais na oferta de ensino, pesquisa e
extensão.
Art. 4º Os cursos e programas na
modalidade EaD devem ser elaborados
com a mesma duração e carga horária
mínima definidas para os correspondentes
cursos organizados de forma presencial,
atendendo-se às respectivas prescrições
legais que tratam da matéria.
§1º Os cursos e programas a distância
podem aceitar transferência e aproveitar
estudos realizados pelos estudantes em
cursos e programas presenciais.
§2º As certificações totais ou parciais
obtidas nos cursos e programas a distância
podem ser aceitas em outros cursos e
programas a distância e em cursos e
programas presenciais.
Art. 5º Os cursos e programas oferecidos
na modalidade EaD organizam-se segundo
metodologia,
gestão
e
avaliação
peculiares, em consonância com as
Diretrizes Curriculares específicas do
curso, objeto do pedido, emitidas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE) e
de acordo com normas complementares do
CEE/MT, no que couberem.
§1º Os cursos e programas organizados na
modalidade a distância devem prever a
obrigatoriedade de momentos presenciais
para:
I. avaliações de estudantes a serem
realizadas na sede da instituição ou nos
polos de apoio presencial credenciados;
II. estágios obrigatórios, quando previstos
na legislação pertinente;
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III. defesa de trabalhos de conclusão de
curso, quando previstos na legislação
pertinente e ou no Projeto Pedagógico de
Curso - PPC;
IV. atividades relacionadas a laboratórios
de ensino, quando for o caso;
V. visitas técnicas e aulas práticas.
§2º A elaboração e o acompanhamento dos
Trabalhos de Conclusão de Cursos - TCCs
nos cursos superiores de graduação pode
ocorrer por meio de Tecnologias de
Informação e Comunicação-TICs, com
obrigatoriedade da defesa em caráter
presencial nos termos da Projeto
Pedagógico de Curso - PPC.
§3º No caso do componente curricular
Atividades Complementares, as IES devem
criar estratégias de oferta, visando seu
cumprimento.
Art. 6º Os cursos ministrados sob a
modalidade a distância devem organizar-se
em regime especial, com flexibilidade para
admissão e horário, observando-se as
Diretrizes e Normas Nacionais e as do
Sistema Estadual de Ensino.
§1º São características fundamentais que
devem ser observadas em todo curso a
distância:
I. Flexibilidade de organização, de modo a
permitir condições de tempo, espaço e
interatividade
condizentes
com
a
modalidade de ensino, previamente
estabelecidas no seu projeto pedagógico;
II. Organização sistemática dos recursos
metodológicos e técnicos utilizados na
mediação do processo de ensino e
aprendizagem;
III. Interatividade, sob diferentes formas,
entre os agentes do processo da
aprendizagem e do ensino;
§ 2º. A EaD deve ter um Sistema de
Orientação de Aprendizagem, que pode ser
estruturado de forma presencial, a distância
ou
combinada,
com
vistas
ao
desenvolvimento, acompanhamento e
avaliação do processo de ensino e
aprendizagem.
Art.7º Para os fins de que trata esta
Resolução, nos termos das Diretrizes
Curriculares Nacionais-CNE/MEC para o
Ensino Superior presencial, os projetos de

cursos e programas na modalidade a
distância devem:
I. prever atendimento apropriado a
estudantes com deficiência, transtornos
globais
de
desenvolvimento,
altas
habilidades/superdotação;
II. observar as diretrizes além das exigidas
para a modalidade presencial, explicitando
a concepção pedagógica dos cursos e
programas a distância, com apresentação
de:
a) respectivos currículos;
b) número de vagas;
c) sistema de avaliação do estudante,
prevendo
avaliações
presenciais
e
avaliações a distância; e
d) descrição das atividades presenciais
obrigatórias,
tais
como
estágios
curriculares, defesa presencial de trabalho
de conclusão de curso e das atividades em
laboratórios científico, bem como o sistema
de controle de frequência dos estudantes
nessas atividades, quando for o caso.
Parágrafo Único. No caso das atividades
em laboratórios específicos, as mesmas
podem ser realizadas fora da IES, desde
que em parcerias firmadas e, devidamente,
comprovadas.
CAPÍTULO III
DA SEDE E DOS POLOS NA
MODALIDADE
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Art. 8º A sede da IES, como lócus da
política institucional, responde acadêmica e
financeiramente pela organização do
conjunto de ações e atividades da gestão
político-pedagógica e administrativa de
programas e cursos, na modalidade a
distância.
Parágrafo Único. O CEE/MT deve, por
ocasião da realização da avaliação in loco,
realizada por meio de instrumentos
próprios, apresentar em relatório, a
avaliação da sede, e dos polos de apoio
presencial, de acordo com o disposto no
caput.
Art. 9º Polo de EaD é, unidade acadêmica
e operacional descentralizada, instalada no
território nacional ou no exterior para
efetivar
apoio
político-pedagógico,
tecnológico e administrativo às atividades
educativas dos cursos e programas
ofertados a distância, constituindo-se,
desse modo, em prolongamento orgânico e
funcional da Instituição no âmbito local,
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sendo
responsabilidade
credenciada.

da

IES

§ 1º Os polos de EaD, em território nacional
e no exterior, devem dispor de recursos
humanos e infraestrutura física e
tecnológica compatíveis com a missão
institucional da IES, apoio pedagógico,
tecnológico e administrativo às atividades
educativas, observando o PDI, PPI, as
Diretrizes Curriculares Nacionais e o PPC,
na modalidade EaD, em consonância com
a legislação vigente.
§ 2º Os polos de EaD de instituições
credenciadas no Estado de Mato Grosso e
no exterior, observado o PPC dos cursos
que ofertam, podem ter organização
própria e diferenciada de acordo com suas
especificidades, desde que definida e
justificada nos documentos institucionais e
acadêmicos constantes do §1º, deste
artigo, de forma que se considerem as
condições regionais de infraestrutura em
informação e conhecimento (IC), expressos
em ambiente virtual multimídia interativo,
com efetivo acompanhamento
pedagógico.
§3ºA distinção entre polos, de que trata o
parágrafo anterior, deve ser especialmente
considerada a partir dos modelos
tecnológicos e digitais adotados pela IES,
destinados ao aprendizado e descritos no
PDI e PPI, compreendendo níveis
diferenciados de atividades, virtual ou
eletrônica, aplicados aos processos de
ensino e aprendizagem, tipificação e
natureza do acervo da biblioteca e dos
equipamentos dos laboratórios, conteúdo
pedagógico, material didático e de apoio e
interatividade entre professores, tutores e
discentes.
Art.10 Os polos de EaD devem
desenvolver atividades de ensino, pesquisa
e extensão, de acordo com o PDI e PPI de
cada IES, com os programas e agendas
institucionais de pesquisa e extensão e
com o PPC de cada curso.
Art. 11 As IES credenciadas para a oferta
de cursos superiores a distância podem
criar polos de EaD por ato próprio,
observando os quantitativos máximos
definidos no quadro a seguir, considerados
o ano civil e o resultado do Conceito
Institucional mais recente:

Conceito
Institucional
3
4
5

Quantitativo
anual de polos
10
15
25

§ 1º Ocorrendo alteração no Conceito
Institucional em um mesmo ano, a criação
de novos polos de EaD deve considerar o
quantitativo já informado e constante do
Cadastro e-MEC, cuja soma anual não
poderá exceder os limites do novo Conceito
Institucional.
§ 2º A ausência de atribuição de Conceito
Institucional para uma IES deve equivaler,
para fins de quantitativos de polos EaD a
serem criados por ano, ao Conceito
Institucional igual a 3.
§ 3º A criação de polos pelas IES
integrantes do Sistema Estadual de Ensino,
para além do quantitativo anual constante
do quadro do caput, fica condicionada a
prévio acordo com os mantenedores, de
modo a garantir a sustentabilidade e
continuidade da oferta, cujos quantitativos
devem constar do PDI, não se aplicando,
portanto o disposto no quadro do caput.
§ 4º É vedada a criação de polo EaD por
IES
com
Conceito
Institucional
insatisfatório.
§ 5º É vedada a criação de polo de EaD por
IES submetida a processo de supervisão
ativa, com medida cautelar vigente ou com
aplicação de penalidade, nos últimos dois
anos, que implique em vedação de criação
de polos.
Art. 12 A educação a distância pode ser
ofertada em regime de colaboração nas
seguintes hipóteses, ressalvadas as
peculiaridades do Sistema UAB, instituído
pelo Decreto nº 5.800, de 2006:
I - Em regime de parceria entre IES
credenciadas para EaD e outras pessoas
jurídicas, preferencialmente em instalações
de instituições de ensino;
II - Em regime de compartilhamento de
polos de EaD por duas ou mais IES
credenciadas para EaD.
§ 1º Em quaisquer dos regimes do caput, a
IES credenciada para EaD é responsável
pelos cursos por ela ministrados.
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§ 2º É vedada à pessoa jurídica parceira,
inclusive IES não credenciada para EaD, a
prática de atos acadêmicos referentes ao
objeto da parceria.
§ 3º Devem ser resguardados os
respectivos papéis funcionais de cada
parceria, sendo obrigação da IES
credenciada a responsabilidade contratual
do docente, do tutor, bem como a
responsabilidade pelo material didático e
pela expedição das titulações conferidas.
§ 4º A colaboração, de que trata o caput,
deve ser formalizada em documento
próprio, que será submetido ao processo
de avaliação e regulação do CEE/MT,
admitindo-se regime de parceria entre a
instituição de ensino credenciada e outras
pessoas jurídicas, exclusivamente para fins
de funcionamento de polo de educação a
distância.
§ 5º No caso de que trata o parágrafo
anterior, a parceria deve respeitar o limite
de capacidade de atendimento de
estudantes e conter as obrigações das
entidades parceiras, estabelecendo a
responsabilidade exclusiva da instituição
de ensino credenciada ofertante do curso,
quanto a:
a) prática de atos acadêmicos referentes ao
objeto da parceria;
b) corpo docente;
c) tutores;
d) material didático; e
e) expedição das titulações conferidas.
§ 6º Ficam vedados convênios, parcerias
ou qualquer outro mecanismo congênere
firmado entre IES credenciada para a
modalidade EaD e IES não credenciada
para a oferta de cursos regulares nesta
modalidade, para fins exclusivos de
certificação.
§ 7º Em caso de encerramento do
compartilhamento ou da parceria, a IES
credenciada para a modalidade a distância
deve comunicar ao CEE/MT, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, enviando
documentação com o detalhamento das
responsabilidades das partes, bem como a
documentação de nova parceria, se for o
caso, comprovando estar garantidos os
critérios de qualidade e assegurados os
direitos
de
todos
os
estudantes
matriculados.

Art. 13 A Instituição de Ensino Superior
credenciada para EaD pode optar por
oferecer os seus cursos fora do âmbito do
Estado de Mato Grosso, desde que
promova infraestrutura adequada de
atendimento e acompanhamento ao
estudante, estando sujeita à legislação
nacional e estadual, submetendo-se ao
acompanhamento, avaliação e fiscalização
dos órgãos próprios do Sistema Estadual
de Ensino e do Sistema receptor.
CAPÍTULO IV
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Art. 14 Os profissionais da educação que
atuarem na EaD devem ter formação
condizente com a legislação em vigor e
preparação
específica
para
essa
modalidade educacional.
§ 1º Entende-se como corpo docente da
instituição, na modalidade EaD, todo
profissional a ela vinculado que atue como:
autor de materiais didáticos, coordenador
de curso, professor responsável por
disciplina, e outras funções que envolvam o
conhecimento de conteúdo, avaliação,
estratégias
didáticas,
organização
metodológica, interação e mediação
pedagógica,
junto
aos
estudantes,
descritas no PDI, PPI e PPC.
§ 2º Entende-se por tutor da instituição, na
modalidade EaD, todo profissional de nível
superior a ela vinculado, que atue na área
de conhecimento de sua formação como
suporte às atividades de mediação
pedagógica de docentes e estudantes, na
modalidade de EaD.
§ 3ºA política de pessoal de cada IES deve
definir os elementos descritivos dos
quadros profissionais que possui, no que
concerne à caracterização, limites de
atuação, regime de trabalho, atribuições,
carga horária, salário consolidado em plano
de carreira homologado, entre outros,
necessários
ao
desenvolvimento
acadêmico na modalidade EaD, de acordo
com a legislação em vigor, respeitadas as
prerrogativas de autonomia universitária e
ressalvadas as peculiaridades do Sistema
UAB, instituído pelo Decreto nº 5.800, de
2006.
§ 4º Fica determinado para atuação na EaD
o percentual de 20% de docentes de cada
um dos cursos, com vínculo efetivo na IES,
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para constituição dos quadros profissionais
de que trata o parágrafo 3º deste artigo.
Art. 15 Os quadros docentes para a
atuação na educação superior na
modalidade a distância, devem ter
assegurados, no trabalho dos docentes, o
tempo necessário para o planejamento e
acompanhamento
das
atividades
específicas de cursos nessa modalidade.
Art. 16 As mantenedoras das IES devem
assegurar a formação continuada sobre a
modalidade educação a distância com
vistas à atualização permanente dos
profissionais, técnicos, administrativos e
docentes, envolvidos na oferta da EaD.
Art. 17 As mantenedoras das IES devem
disponibilizar,
obrigatoriamente,
aos
usuários Guia Geral do Curso e Guia do
Estudante.
§ 1º. No Guia Geral do Curso devem
constar informações gerais, tais como:
I. as características e o modelo de
educação a distância a serem adotados;
II. os materiais didáticos que serão
colocados à disposição do estudante;
III. o sistema de acompanhamento e de
avaliação de desempenho;
IV. interatividade entre professores e, entre
professor e estudante:
a)
utilização
de
ferramentas
de
comunicação, visando a interação entre
professor e estudante com recursos
didáticos que propiciem a construção da
aprendizagem e a organização do curso;
b) cronograma de atendimento aos alunos
com professores e horários disponíveis
para assegurar atendimento em plantões
ou em outras formas;
c) momentos presenciais nos termos da
legislação vigente, em especial ao previsto
nesta Resolução; e
d)
estratégias
que
evidenciem
procedimentos e atividades para incentivar
a interação e a comunicação entre os
estudantes do curso em EAD, com
mecanismos de controle de acesso,
capazes de gerar relatórios mediante
registros
no
Ambiente
Virtual
de
Aprendizagem.

V. recursos didáticos:
a) ambiente de rede, plataforma, portal e
mídias a serem utilizados no Projeto
Pedagógico de Curso – PPC que
evidenciem a existência das ferramentas
síncronas
(teleconferências,
chats,
telefone) e assíncronas (vídeos, fóruns, email) necessárias para alcançar os
objetivos do curso e programas em EAD;
b) meios de aprendizagem que evidenciem
integração entre os materiais impressos,
audiovisuais, de informática ou outros,
articulados pela mediação dos professores
e estudantes em momentos presenciais ou
virtuais.
VI. infraestrutura física e ambiente virtual:
a)
equipamentos
suficientes
para
instrumentalizar o processo pedagógico e a
relação proporcional estudantes/meios de
comunicação;
b) acervos atualizados, amplos e
representativos de livros, periódicos, de
imagens, áudio, vídeos, sites à disposição
de estudantes e professores;
c) política de reposição, manutenção,
modernização
e
segurança
dos
equipamentos da sede e dos polos, quando
houver;
d) salas e locais adequados ao número
máximo de estudantes a serem atendidos
por turma nos momentos presenciais, além
de laboratórios e biblioteca equipados para
atender aos objetivos do curso.
§ 2º. No Guia do Estudante devem constar,
além das características da EAD,
informações gerais sobre o curso, suas
exigências e orientações, referentes:
I. aos pré-requisitos para ingresso;
II. às orientações metodológicas para o
estudo a distância e a indicação quanto ao
número ideal de horas que o estudante
deve dedicar por dia/semana ao seu
estudo;
III. aos endereços de acesso ao material
didático do curso, na forma eletrônica e aos
simulados de provas, caso tais recursos
estejam previstos;
IV. ao tempo limite para completar o curso;
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V. às orientações sobre o processo de
avaliação adotada:
a) informações referentes às avaliações
desde o início do processo pedagógico,
com o cronograma das avaliações parciais
e finais a serem realizadas durante o curso,
contemplando as avaliações presenciais
obrigatórias;
b) conceito e prática de avaliação
coerentes
entre
si,
envolvendo
autoavaliação e avaliação em grupo, dos
estudantes e do curso EAD, devendo
constar os critérios estabelecidos no
Projeto Pedagógico de Curso – PPC e
Regimento Escolar;
c) mecanismos para recuperação de
estudos e respectivas avaliações;
d)
formas
de
avaliação
quando
diagnosticados casos de avanço escolar,
explicitando as implicações quanto ao
período de integralização do curso e o
cronograma estabelecido pela instituição
educacional.
VI. à necessidade de deslocamento para
provas, estágios ou laboratórios e os locais
onde serão realizadas essas atividades;
VII. aos materiais e meios de comunicação
disponíveis aos estudantes;
VIII. às indicações dos recursos mínimos
que o equipamento de informática a ser
utilizado pelo estudante deve possuir;
IX. aos meios de interação e comunicação
com os professores e estudantes;
X. às condições para interromper
temporariamente os estudos e as
condições de transferências;
XI. às formas de utilização das ferramentas
síncronas tais como teleconferências, chats
e telefones para interação em tempo real
com
os
estudantes,
em
horários
preestabelecidos; e
XII. às formas de utilização das ferramentas
assíncronas, tais como fóruns de discussão
e e-mails, para a realização de atividades
e/ou atendimento sem marcação prévia de
horário.
CAPÍTULO V
DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E
REGULAÇÃO
DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Art.18 A criação de polo de educação a
distância, de competência da instituição de
ensino credenciada para a oferta nesta
modalidade,
fica
condicionada
ao
atendimento da legislação em vigor.
§ 1 º As IES devem informar a criação de
polos de educação a distância e as
alterações de seus endereços ao CEE/MT
e ao MEC, nos termos a serem
estabelecidos em regulamento.
§ 2 º A extinção de polo de educação a
distância deve ser informada ao CEE/MT e
ao MEC, após o encerramento de todas as
atividades educacionais, assegurados os
direitos dos estudantes matriculados e da
comunidade acadêmica, mantendo-se a
documentação em arquivos da sede.
Art. 19 A modalidade EaD é indissociável
do desenvolvimento institucional e deve,
em conformidade com a legislação vigente,
ser prevista, planejada e integrada ao
projeto institucional da IES, bem como
considerada
nos
processos
de
credenciamento
e
recredenciamento
institucional, compondo as dimensões e
índices de desempenho da IES, além de
estar sujeita à avaliação institucional
externa realizada para esse fim pelo
Sistema Estadual de Ensino.
§ 1º O disposto no caput abrange tanto as
atividades na sede quanto os projetos de
criação
de
polos
de
EaD
e,
consequentemente, as atividades neles
realizadas.
§ 2º O credenciamento de que trata o caput
deve considerar, para fins de avaliação, de
regulação e de supervisão, nos termos da
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a
sede da instituição de ensino acrescida dos
endereços dos polos de educação a
distância, quando previstos no PDI e PPC.
§ 3º Os polos de EaD devem ser avaliados
no
âmbito
do
credenciamento
e
recredenciamento institucional realizados
pelo CEE-MT.
§ 4º Para todos os efeitos, a expansão de
cursos e polos EaD deve estar vinculada e
obedecer aos termos específicos e gerais
do PDI da IES, a ser homologado no ato de
credenciamento e/ou recredenciamento da
IES, dispensada a autorização de cursos
para instituições que gozem de autonomia,
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exceto para os cursos referidos no art. 41,
do Decreto nº 9.235/2017 e dos artigos
correspondentes da legislação estadual.
Art. 20 O credenciamento de Instituições
Estaduais de Ensino Superior para oferta
de cursos e programas stricto sensu na
modalidade a distância, fica sujeito às
diretrizes
e
normas
nacionais,
à
competência normativa complementar da
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) e à
expedição de ato autorizativo específico,
sendo de responsabilidade do Ministério de
Educação - MEC.
Art. 21 As instituições estaduais
credenciadas com projetos institucionais na
modalidade
EaD,
em
seu
recredenciamento devem alcançar, no
mínimo, conceito igual ou superior a 3 (três)
em todas as dimensões avaliadas,
atingindo, consequentemente, o conceito
CI 3, conforme estabelecido pelo
INEP/MEC.
Seção I
Da Autorização, do Reconhecimento e
da Renovação de Reconhecimento de
Curso na Modalidade Educação a
Distância
Art. 22 Os processos de credenciamento e
recredenciamento institucional das IES
realizados pelo MEC, quanto a oferta de
cursos superiores na modalidade EaD e
devem sujeitar-se a pedido de autorização,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento, dispensada a autorização
para instituições que gozem de autonomia.
§ 1º Ficam dispensados das exigências
contidas no caput:
a) Os cursos oferecidos por Universidades
e Centros Universitários em sua sede;
b) Os cursos de Medicina, de Psicologia e
de Odontologia que dependem de prévia
manifestação do Conselho Nacional de
Saúde, e a de curso de Direito, da prévia
manifestação da Ordem dos Advogados do
Brasil.
§ 2º As IES devem estabelecer em seu
PDI/PPI a previsão detalhada de áreas,
cursos e programas de educação a
distância, em ampla articulação com as
ofertas presenciais, respeitadas as IES que
gozem de autonomia universitária, nos
termos da legislação.

§ 3º Os cursos e programas ofertados na
modalidade EaD, para IES que não gozem
de autonomia universitária, devem ser
avaliados nos processos de autorização,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento junto ao CEE-MT.
§ 4º Para os cursos superiores, na
modalidade EaD, ainda que análogos aos
cursos superiores presenciais ofertados
pela IES, devem ser instruídos processos
distintos de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento, junto ao
CEE-MT.
§ 5º Os pedidos de autorização,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento de cursos na modalidade
EaD devem cumprir os requisitos
pertinentes aos demais cursos superiores,
instruindo-se processo eletrônico do
Sistema Integrado de Gestão do Ensino
Superior-SIGES/CEE/MT, com a inserção
do projeto pedagógico do curso, da
identificação dos professores, dos tutores,
dos gestores, e de outras exigências legais
previstas nas resoluções normativas do
CEE-MT para o ato regulatório.
Art. 23 Por decisão do CEE-MT, após
análise documental, mediante parecer
fundamentado, nos pedidos de renovação
de reconhecimento de cursos EaD, podese dispensar a verificação a ser realizada
pela SECITEC, caso o curso tenha obtido
média igual ou superior a 3 (três) no Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes
– ENADE e no Conceito Preliminar de
Curso – CPC, dos últimos três anos.
Art. 24 Nas solicitações de autorização,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento de cursos, na modalidade
EaD, devem constar, além dos requisitos
pertinentes aos demais cursos superiores,
as formas de interatividade, a apropriação
e o uso das tecnologias de informação e
comunicação e multimídias fundamentais
ao desenvolvimento pedagógico do curso,
nos termos de Diretrizes de Qualidade da
Educação a Distância – EaD, aprovadas
pelo CEE-MT.
Parágrafo Único. Os processos de que
tratam o caput devem ser conduzidos pelo
CEE/MT,
cabendo
para
tanto
o
desenvolvimento de instrumento avaliativo,
próprio para essa finalidade.
Seção II
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Dos Aditamentos ao Ato de
Credenciamento e Recredenciamento
Institucional

autorização pelo CEE/MT e, quando
autorizado o curso, este, em igual prazo,
deve ter compulsoriamente o seu início.

Art. 25 A solicitação de novos polos de EaD
pode tramitar como processo de
aditamento ao ato de credenciamento.

Seção III
Do Credenciamento de IES, da
Autorização, do Reconhecimento e da
Renovação de Reconhecimento de
Cursos de Graduação para Oferta de
Educação a Distância no Sistema
Estadual de Ensino Superior

Parágrafo Único. O processo de
aditamento ao ato de credenciamento de
polo de EaD, quando da revisão do PDI,
pode ocorrer após 2 (dois) anos, a partir do
último ato de credenciamento ou
recredenciamento institucional, instruído
com todos os documentos pertinentes,
constantes em resolução normativa deste
Conselho.
Art. 26 Devem tramitar como aditamento
ao ato de autorização, reconhecimento ou
renovação de reconhecimento de cursos na
modalidade EaD os seguintes pedidos:
I - aumento de vagas, observados os §§ 1º
e 3º, deste artigo;
II - alteração da denominação de curso;
III - ampliação da oferta de cursos a
distância, em polos de EaD credenciados;
IV - desativação voluntária do curso
§ 1º As hipóteses dos incisos I, II e IV
devem ser processadas mediante análise
documental, ressalvada a necessidade de
avaliação in loco apontada pela Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação - SECITEC/MT, após a
apreciação dos documentos.
§ 2º A hipótese do inciso III depende de
avaliação in loco pela SECITEC/MT,
ressalvada a alteração para endereço que
já possua ato autorizativo expedido,
constante do SIGES-CEE/MT, a ser
verificado em análise documental.
§ 3º O aumento de vagas em cursos
oferecidos por instituições autônomas,
devidamente aprovado pelo órgão superior
da IES, compatível com a capacidade
institucional e do polo, com suporte
tecnológico e atendendo as exigências do
meio, nos termos do art. 53, IV, da Lei nº
9.394, de 1996 e, ao artigo específico da
norma estadual, não depende de
aditamento, devendo ser informado ao
CEE/MT.
Art. 27 Fica vedada a transferência de
mantenedora no período de um ano da
concessão
do
credenciamento
e

Art. 28 Os pedidos de credenciamento para
EaD de instituições de educação superior
que integram o Sistema Estadual de Ensino
deve ser instruídos com a comprovação do
ato de credenciamento pelo sistema
competente, além de documentos e
informações previstos na Legislação
Federal.
§ 1 º O credenciamento de que trata o
caput deve considerar, para fins de
avaliação, de regulação e de supervisão de
que trata a Lei n º 10.861, de 14 de abril de
2004, a sede da instituição de ensino
acrescida dos endereços dos polos de
educação a distância, quando previstos no
PDI e no PPC.
§2 º As Escolas de Governo do Sistema
Estadual devem solicitar credenciamento
ao Ministério da Educação - MEC para
oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu na modalidade a distância.
Art. 29 A oferta de curso na modalidade a
distância, por instituições integrantes do
Sistema Estadual de Ensino, fica sujeita ao
credenciamento prévio da IES, pelo
Ministério da Educação - MEC, e deve ser
processada na forma da legislação
nacional, acompanhado do pedido de
autorização de, pelo menos, 1 (um) curso
na modalidade EaD, cujos elementos são
subsídios a decisão do MEC sobre o pedido
de credenciamento.
§ 1º A oferta regular de curso de graduação
é condição indispensável para manutenção
do credenciamento para a oferta de EaD.
§ 2º O processo de credenciamento deve
ser protocolado no Ministério da EducaçãoMEC, de acordo com a legislação.
Art. 30 Os pedidos de autorização,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento de cursos superiores na
modalidade a distância, de instituições
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integrantes do Sistema Estadual de Ensino,
nos termos do art. 17, I e II, da Lei nº 9.394,
de 1996, devem tramitar perante os órgãos
estaduais competentes, aos quais caberá a
respectiva supervisão.

presencial dos cursos a distância, essa
deve submeter-se à verificação in loco,
observadas as Diretrizes de Qualidade da
Educação a Distância – CEE/MT, exigidas
para os polos de EaD.

Parágrafo Único.
processos:

§ 3º As atividades presenciais obrigatórias
dos cursos de pós-graduação lato sensu a
distância devem observar a legislação
vigente.

São

fases

destes

I.
Protocolo
do
pedido
junto
a
SECITEC/MT, com processo instruído
conforme disposto no § 5º, do artigo 22
desta Resolução;
II. Análise documental realizada pela
SECITEC/MT, sob os aspectos da
regularidade formal e do mérito do pedido;
III. Verificação in loco por Comissão
Verificadora constituída por Verificadores e
Técnicos, designada pela SECITEC/MT,
que pode, se necessário, exigir Termo de
Compromisso das IES, para adequação
aos padrões mínimos de qualidade
instituídos, definindo prazos para o
cumprimento da diligência;
IV. Verificação do cumprimento de
diligência
pela
mesma
Comissão
Verificadora, após o prazo estipulado, com
elaboração de Relatório Técnico;
V. Envio do processo pela SECITEC/MT
para o CEE/MT, com análise documental e
relatório da Comissão Verificadora para
análise, deliberação e edição dos atos
formais decorrentes.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIA
Art. 31 O ato de credenciamento para EaD
deve considerar, como abrangência
geográfica para atuação da instituição de
educação superior, a sede da instituição
acrescida dos polos de EaD.
§ 1º As atividades presenciais obrigatórias,
compreendendo avaliação acadêmica,
defesa de trabalhos ou prática em
laboratório, conforme o art. 4º do Decreto
nº 9.057, de 2017, devem ser realizadas na
sede da instituição, nos polos de EaD
credenciados ou em ambiente profissional,
conforme Diretrizes Curriculares Nacionais
- DCNs, admitindo-se convênios para a
realização dos estágios supervisionados,
em conformidade com a legislação vigente.
§ 2º Caso a sede da instituição venha a ser
utilizada para a realização da parte

Art. 32 A avaliação do rendimento escolar
do aluno para fins de promoção,
certificação ou diplomação na modalidade
a distância se dá por meio de exames e/ou
avaliações, sob a responsabilidade de
instituição devidamente credenciada e
autorizada, atendendo aos critérios e
procedimentos definidos no projeto
aprovado por ato específico deste
Conselho, mediante:
I
cumprimento
das
atividades
programadas; e
II - realização de exames presenciais.
§ 1º Os exames citados no inciso II são
elaborados pela própria instituição de
ensino
credenciada,
segundo
procedimentos e critérios definidos no
Projeto Pedagógico do Curso - PPC ou em
Programas.
§ 2º Os resultados dos exames citados no
inciso II devem prevalecer sobre os demais
resultados obtidos em quaisquer outras
formas de avaliação a distância.
Art. 33 Os certificados e diplomas de curso
a distância autorizados pelo CEE/MT e
registrados na forma da lei têm validade
nacional.
Parágrafo Único. A emissão e registro de
certificados e diplomas de cursos e
programas a distância devem ser
realizados conforme legislação vigente,
sem identificação da modalidade EaD.
Art. 34 Para estudos em instituição de
ensino superior pode-se promover o
aproveitamento de conhecimentos e
experiências anteriores do estudante,
desde que tenham relação com os
objetivos/perfil de conclusão do curso
oferecido, e tenham sido desenvolvidos:
I. em cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, exceto os Cursos
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de Formação Inicial e Continuada-FIC e
cursos livres;
II. em cursos de educação profissional
tecnológica e cursos superiores de
graduação;
III. por reconhecimento a processos formais
de certificação profissional, realizado em
instituição devidamente credenciada pelo
CEE/MT ou no âmbito do Sistema Nacional
de certificação profissional.
Parágrafo Único. O aproveitamento de
que trata o caput deve resultar de análise
sistemática de estudos concluídos de forma
parcial
ou
total
e,
devidamente,
contemplado no PPC do curso.
Art. 35 As IES credenciadas na modalidade
EaD, que comprovem alta qualificação para
o ensino e a pesquisa e que tenham obtido
conceitos positivos superiores aos mínimos
satisfatórios estabelecidos pela legislação
vigente, podem, com base em instrumento
normativo próprio do CEE/MT, expandir
cursos e polos de EaD, de acordo com o
previsto no PDI, submetendo o processo de
expansão à avaliação institucional, quando
do seu recredenciamento, observado o Art.
11, desta Resolução.
Parágrafo único. As instituições de ensino
credenciadas para a oferta de educação
superior na modalidade a distância que
detenham a prerrogativa de autonomia no
Sistema Estadual de Ensino, independem
de autorização para funcionamento de
curso superior na modalidade a distância.
Art. 36 Os processos em tramitação, até a
data de publicação desta Resolução,
podem ser concluídos segundo as normas
e regras vigentes no ato do seu protocolo.
Parágrafo único As IES já credenciadas
que reformularem seu projeto na
modalidade EaD, nos limites de sua
autonomia universitária, devem justificá-lo
quando do processo de recredenciamento
institucional, observada a legislação
vigente e os termos desta Resolução.
Art. 37 Cabe à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação –
SECITEC/MT
garantir
formas
de
acompanhamento sistêmico aos Cursos e
Programas do Ensino Superior, ofertados
na modalidade EaD.
Art. 38 O CEE/MT deve manter e divulgar
cadastro atualizado das instituições e polos

de apoio presencial credenciados, a
relação
dos
cursos
autorizados/reconhecidos
e
demais
informações das possíveis alterações ou
implementações ocorridas após o início de
funcionamento.
Art. 39 As eventuais omissões presentes
nesta Resolução ouvida a Câmara de
Educação Profissional e Superior –
CEPS/CEE-MT devem ser objeto de
deliberação do Pleno do CEE/MT.
Art. 40 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação e ficam revogadas
as disposições em contrário.
REGISTRADA

PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 17 de abril de 2017.
ADRIANA TOMASONI
Presidente CEE-MT
Homologo:
DOMINGOS SÁVIO
BOABAID
PARREIRA
Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação – Secitec

Resolução Normativa nº 002/2018CEE/MT
Fixa normas para a declaração de
equivalência
de
estudos
a
revalidação de diplomas de
Educação Básica, de nível médio
de formação geral, técnica ou
técnico profissionalizante, tanto
das etapas quanto modalidades,
realizados
em
parte
ou
integralmente no exterior.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, considerando o
disposto na Lei N.º 9394/1996, na Lei
Complementar N.º 49/1998, no Decreto
Federal N.º 2689/1998, Decreto Federal N.º
3598/2000, DecretoFederal N.º 6729/2009,
Decreto Federal N.º 8660/2016, e nos
Parecer N.º 18/2002- CNE/CEB, Parecer
N.º 13/2011 CNE/CEB, Parecer N.º
11/2013-CNE/CEB e, ainda, por decisão da
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17ª Reunião Ordinária da Plenária, do dia
11 de setembro de 2018.3

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS

Art. 1º A declaração de equivalência de
estudos em nível de conclusão da
Educação Básica, realizados no exterior,
integralmente ou em parte, é de
competência do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso.
Art.2º Entende-se por equivalência de
estudos o ato enunciativo emitido pelo
CEE/MT, após a verificação documental
dos estudos realizados da EducaçãoBásica
com reconhecimento de Certificados,
Diplomas, Títulos e Estudos concluídos do
Ensino Fundamental, do Ensino Médio
formação geral, Médio Técnico e do Médio
Técnico Profissionalizante, conferindo
semelhantes competências, habilidades e
carga horária em relação à Educação
Básica brasileira, com base nesta
Resolução.4
Parágrafo Único. A equivalência de que
trata o caput dar-se-á pela análise dos
documentos pertinentes, elencados no
artigo 4º, com as devidas adequações em
funçãodos sistemas educativos dos países
originários.
Art. 3º Para declarar a equivalência de
estudos em nível de conclusão, levar-se-á
em conta a análise da escolaridade
comprovada pelo interessado, à luz dos
direitos obtidosno país de origem,
comparando-a com as exigências do
Sistema Estadual de Ensino, mesmo por
semelhança.

§1º Para fins de análise de equivalência de
estudos do Ensino Médio, quer de
formação
geral,
técnica
ou
profissionalizante,
exigir-se-á
do
interessado o diploma ou certificado e
histórico escolar expedido por instituição de
ensino estrangeira, condição para que o
processo seja apreciado pela instância
competente do CEE/MT.5
I. apostila devidamente assinada, selada
e carimbada quando de países de origem,
signatários da Convenção de Haia,
conforme o Decreto 8.660/2016;
II. autenticação do Consulado Brasileiro no
País de origem, quando não se tratarde país
signatário da Convenção de Haia.
§ 2º Os documentos acima exigidos deverão
ser traduzidos por tradutor juramentado,
exceto se forem redigidos em língua
portuguesa.6
Art. 4º O pedido de declaração de
equivalência deverá ser protocolado via
sistema
Integrado
de
Processos
Educacionais do Conselho Estadual de
Educação do Estado de Mato Grosso,
contendo.7

I. requerimento do interessado dirigido à
Presidência do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, conforme
anexo III;

II. documento

de

identificação

III. diploma e ou certificado, e histórico
dos estudos realizados no exterior,
contendoa autenticação do Consulado
Brasileiro no país de origem, quando não
se tratarde país signatário da Convenção
de Haia;

IV. diploma e ou certificado e histórico dos
estudos realizados no exterior, contendoo

3

Nova redação dada pelo Art 2º da Resolução
Normativa N.º 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.

6

4

7

Nova redação dada pelo Art.3º da Resolução
Normativa N.º 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.

oficial

pessoal;

Nova redação dada pelo Art.4º da Resolução
Normativa N.º 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.
Nova redação dada pelo Art.5º da Resolução
Normativa N° 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.

5

Nova redação dada pelo Art. 4º da Resolução
Normativa N.º 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.
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apostilamento
devidamente
assinado,
selado e carimbado pelo paísde origem, em;

V. Tradução juramentada do diploma e ou
certificado e histórico dos estudos
realizados no exterior, exceto os redigidos
em Língua Portuguesa se tratando de
países signatários da Convenção de Haia.8

VI. histórico

escolar
dos
estudos
realizados no Brasil, quando for o caso;

VII. comprovante de residência no Estado
de Mato Grosso;

VIII. Para revalidação de diploma de
Conclusão de Curso de Formação para o
Magistério
deverá
ser
apresentado
certificado de proficiência em Língua
Portuguesa.9
§1º A Apostila de Haia de que trata o inciso
I, do parágrafo 1º, do artigo 3º, deverá
estaraposta no próprio documento ou em
folha a ele apensa e em conformidade com
o modelo da Convenção de Haia, de 5 de
outubro de 1961, anexo I desta Resolução.
§2º A relação dos países signatários da
Convenção de Haia, até a data de
publicação desta
Resolução,
estão
relacionados no anexo II.
§ 3º As cópias dos documentos a que se
referem os incisos II, III, IV, V, VI, VII e VIII,
deste artigo, deverão receber “visto confere
com original” do Assessor Pedagógico,
representante da Secretaria de Estado de
Educação - SEDUC-MT, no município do
interessado ou por um Técnico do CEE/MT,
mediante a apresentação dos documentos
originais ou cópias autenticadas e que,
posteriormente, deverão ser digitalizadas
para inserção no processo.10
Art. 5º Para a análise da escolaridade
comprovada, observar-se-ão, em especial,
os seguintes aspectos:

I.

a presença de componentes das
grandes áreas do conhecimento da Base
8Nova

redação dada pelo Art.6º da Resolução
Normativa N° 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.

Nacional Comum, a saber: Linguagens,
Ciências da Natureza, Matemática e
Ciências Humanas;

II.

o registro do desempenho obtido,
que evidencie, de alguma forma,
aproveitamento satisfatório; a carga horaria
mínima de 7.200 (sete mil e duzentas)
horas, quando se tratar do Ensino
Fundamental, ou a correspondente, no
caso de Educação de Jovense AdultosEJA;

III. a duração mínima de 03 (três) anos,
com a carga horaria de 2.400 (duas mil e
quatrocentas) horas de efetivo trabalho
escolar, ou a correspondente, no caso da
Educação de Jovens e Adultos-EJA;

IV. o cálculo a ser feito tomará por base a
contagem dos semestres e/ou ano
escolarmultiplicados pelo total de 400
(quatrocentas) e/ou 800 (oitocentas) horas,
respectivamente.
§ 1º No caso de estudos realizados
parcialmente no exterior e no Brasil,
observar-se- á, no somatório das partes,
que esteja contemplado, mesmo por
semelhança, o disposto nos incisos I, II e III,
deste artigo.
§ 2º No caso de estudante oriundo do
exterior, a comprovação de conclusão de
estudos de Ensino Médio dispensa a
apresentação da conclusão de estudos de
Ensino Fundamental.
§ 3º Não serão considerados como
documentos conclusivos do Ensino Médio,
diplomashonoríficos, de assiduidade, de
excelência, honra ao mérito e outros de
similar teor.
Art. 6º Será dispensada a declaração de
equivalência de estudos conclusivos em
nívelde Educação Básica, nos casos de
diplomas ou certificados expedidos por
países que firmaram convênio com o Brasil,
desde que haja esta previsão legal em seus
termos.

10

Nova redação dada pelo Art.8º da Resolução
Normativa Nº 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.

9

Acrescentado pelo Art.7º da Resolução
Normativa N° 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.
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Parágrafo único. No caso de estudos
realizados em parte ou integralmente em
paíspertencente ao Mercosul, observar-seá, além do que dispõe este artigo, o
respectivo Protocolo de Intenções e ou
Convênio.
Art. 7º As escolas do Sistema Estadual de
Ensino deverão dar ciência desta
Resolução, em tempo hábil, aos estudantes
que solicitem transferência com a
finalidade de participar de programa de
intercâmbio, bem como de estudantes
oriundos de outros países.
Parágrafo único. Os estudantes de que
trata o caput deste artigo, que no seu retorno
não possuírem os documentos listados no
Art. 4º, incisos III ou IV, desta Resolução,
deverão apresentar-se a uma escola
credenciada e autorizada para a Educação
Básica,com vistas à continuidade de
estudos e ou certificação.
CAPÍTULO II
DA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS E
CERTIFICADOS
Art. 8º Ainda que os estudos de educação
báscia realizados no exterior sejam
equivalidos pelo Conselho Estadual de
Educação do Estado de Mato Grosso, o
interessado deverá solicitar o devido
credenciamento no órgão correspondente
ao da sua profissão, quando se tratar de
condição exigida para fins de exercício
profissional, conforme legislação vigente.
§ 1º Poderão ser revalidados os diplomas
ou certificados referentes a habilitações
profissionais constantes do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos/MEC,
entendida essa correspondência em
sentido amplo para abranger os estudos
realizados não apenas em áreas idênticas,
mas, também, similares ou afins.
§ 2º A revalidação será obrigatória quando
se tratar de diploma ou certificado que
devaser registrado no órgão competente
para habilitar ao exercício profissional no
país, obedecendo à legislação específica.
Art.9º O processo de revalidação de
diploma ou certificado de conclusão de
11

Renumerado pelo Art.11 da Resolução
Normativa N. º 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.

Curso de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, conterá:

I.

requerimento da parte interessada,
por si mesma, ou mediante procurador,
devidamente outorgado por procuração
particular, conforme anexo III;

II.

apresentação de documento de
identidade oficial, que será devolvido após
a autoridade extrair os dados necessários;

III. comprovante de inequívoca conclusão
de Curso da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, representado por
certificado de conclusão de curso
oudiploma;

IV. histórico

escolar ou relação de
componentes curriculares (disciplinas)
cursadoscom os resultados obtidos;

V. explicitação dos conteúdos
programáticos de todos os componentes
curriculares do curso (disciplinas), com
carga horária;

VI. informação

sobre
os
estágios
supervisionados cumpridos, indicando
duração edescrição
das
atividades
desenvolvidas;

VII. histórico

escolar
de
estudos
desenvolvidos no Brasil, se for o caso.
Art.10 ( revogado pela Art. 10 da
Resolução
Normativa
N.º
005/2021/CEE/MT
Art.10 No caso de o Parecer da ETE
recomendar a revalidação, a Secretaria de
Estadode Ciência, Tecnologia e Inovação SECITEC-MT homologará o pedido.11
Parágrafo Único. A homologação produz,
para todos os fins de direito, efeito idêntico
ao apostilamento do Diploma ou do
Certificado de Conclusão de Curso da
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio.
Art.11 No caso da ETE não recomendar a
revalidação, a Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC
- MT deverá indeferir o pedido.12
12

Renumerado pelo Art.11 da Resolução
Normativa N. º 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.
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Parágrafo Único. Sendo indeferido o
pedido de revalidação de diploma ou de
certificado de conclusão de curso, o
requerente poderá dirigir-se a uma escola
que ofereça a correspondente habilitação
profissional
e
matricular-se
com
fundamento noart. 23, § 1º, da Lei Federal
nº 9.394/1996.
Art. 12 Documentos originados em país
conflagrado, ou em que o Brasil não
mantenha representação diplomática, ou
ainda relativos a estudos realizados ou
concluídos por imigrantes legais e
refugiados, conforme relação abaixo
elencada, em caráter de excepcionalidade,
poderão ser dispensados de autenticação
consular ou da Apostila de Haia, cabendo a
este Colegiado definir as condições.13

I.
II.
III.
IV.
V.

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogando-se a
Resolução Normativa nº 003/2011 CEE/MT
e a Resolução Normativa nº 003/2017
CEE/MT.15

REGISTRADA, PUBLICADA, C U M P R A
-SE
Cuiabá, 11 de setembro de 2018.
ADRIANA TOMASONI
Presidente CEE-MT
Homologo:

refugiados ambientais,
inclusive por catástrofe;
refugiados religiosos;
refugiados de guerra;
refugiados étnicos;
refugiados políticos.

Marioneide Angelica Kliemaschewsk
Secretária de Estado de Educação,
Esporte e Lazer de Mato Grosso –
SEDUC/MT.

Parágrafo Único. Nas situações de não
comprovação dos estudos concluídos no
país de origem, será encaminhado à
escola para verificação e avaliação do
processo educativo, ou ainda, nos casos de
diplomas não comprovados, a revalidação
será feita pelo Conselho Estadual de
Educação, cabendo o ônus da prova de
alegação ao requerente.
Art. 13 Os pedidos para fins de declaração
de equivalência serão analisados por
técnicos do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, com parecer de
conselheiro submetido à deliberação da
Plenária.14
Parágrafo Único. Nos casos de
excepcionalidade, o conselheiro poderá
consultar a Comissão de Legislação e
Normas – CLN, cabendo a ele a
deliberação final dos processos.

13

Renumerado pelo Art.11 da Resolução
Normativa N. º 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.

15

Renumerado pelo Art. .11 da Resolução
Normativa N. º 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.

14

Renumerado pelo Art. .11 da Resolução
Normativa N. º 005/2021/CEE/MT de 25 de
agosto de 2021.
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Resolução Normativa nº 02/2018- CEE/MT- ANEXOS
ANEXO I

APOSTILA DE HAIA – MODELO
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ANEXO II
PAÍSES SIGNATÁRIOS EM 23/02/2018

Africa do Sul
Albânia
Alemanha
Andorra
Antiga República
Jugoslava da Macedónia
Antígua e Barbuda
Argentina
Arménia
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bahamas
Bahrain
Barbados
Bélgica
Belize
Bielorrússia
Bolívia
Bósnia e Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgária
Burundi
Cabo Verde
Cazaquistão
Chile
China (Hong Kong)
China (Macau)
Chipre
Colômbia
Cook, Ilhas
Coreia
Costa Rica
Croácia
Dinamarca
Dominica
El Salvador
Equador
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estados Unidos da
América
Estónia

Federação Russa
Fiji
Finlândia
França
Geórgia
Granada
Grécia
Guatemala
Honduras
Hungria
India
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Japão
Kosovo
Lesoto
Letónia
Libéria
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Malawi
Malta
Marrocos
Marshall,
IlhasMaurícias
México
Mônaco
Mongólia
Montenegro
Namíbia
Nicarágua
Niue
Noruega
Nova Zelândia
Omã
Países Baixos
Panamá
Paraguai
Peru
Polônia
Portugal
Quirguistão
Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do
NorteRepública Checa
República da Moldávia
República Dominicana
Roménia
Samoa
San Marino
Santa Lúcia
São Cristóvão e Nevis
São Tomé e Príncipe
São Vicente e
GranadinasSérvia
Seychelles
Suazilândi
aSuécia
Suíça
Suriname
Tajiquistã
oTonga
Trinidad e Tobago
Turquia
Ucrânia
Uruguai
Uzbequistã
oVanuatu
Venezuela
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ANEXO III
Exmo. (a) Sr. (a) Presidente
Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso
REQUERIMENTO - MODELO
Nome:
Nacionalidade:
Endereço (Rua e nº, apto...)
Bairro:

Cidade:

CEP.:

Vem, respeitosamente, requerer:
Declaração de equivalência de seus estudos cursados no exterior correspondente ao
Ensino Médio.
Revalidação de seu Diploma (Certificado de Conclusão)
_____________________________________________________________

do

curso:

Termos em que
Pede deferimento
____________________________,_____________________________________.
(Local e data)
___________________________________________
Assinatura

Contatos Telefônicos
Residencial
Celular
Comercial
E-mail

Autorização para retirar o Parecer
Nome
completo
Documento
identificação
(RG e CPF)
Telefone
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ANEXO IV
PARECER DA ETE (MODELO)
Revalidação de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio Realizado no Exterior
Processo
Interessado
Curso equivalente do
Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos
País de Origem
Estabelecimento Designado
Designação da Comissão
Ficam designados os professores a seguir qualificados para examinar a equivalência de
Curso Técnico realizado no exterior ao de correspondente do Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos e oferecido por este estabelecimento.
Nome
Registro Geral - RG
01
02
03
____________,__________
(Local, data)

__________________________
Assinatura e carimbo do diretor

Instruções
A tarefa da Comissão consiste em examinar os documentos acostados para opinar sobre a
convergência do curso realizado e do oferecido pelo estabelecimento, em termos de
desenvolvimento e aquisição de habilidades e competências profissionais. Não se trata de
exigir componentes curriculares iguais, nem do cumprimento do mesmo programa de
formação, mas de avaliar se o programa cumprido é capaz de desenvolver habilidades e
competências que se aproximam, razoavelmente, das desenvolvidas no curso oferecido pelo
estabelecimento.
Se esse for o caso, assinalar a quadrícula: “Recomenda-se a revalidação”.
Se o julgamento levar à convicção de insuficientes dados, assinalar a quadrícula: “Dados
insuficientes”, e relacionar os elementos que faltam.
Se o julgamento levar à convicção de que o curso não é capaz de desenvolver habilidades e
competências que se aproximem dos desenvolvidos pelo curso oferecido pelo
estabelecimento, assinalar a quadrícula: “Não se recomenda a revalidação”. Nesse caso,
justificar a negativa.
Parecer da Comissão
Recomenda-se a revalidação.
Dados insuficientes. Faltam as seguintes informações:
Não se recomenda a revalidação. Justificativa:
_________________,__________
(Local, data)
____________________

___________________

(Assinatura Prof.01)

(Assinatura Prof.02)

___________________
(Assinatura Prof.03)
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Resolução Normativa nº 002/2019CEE/MT
Fixa normas para a oferta da
Educação Básica para imigrantes
estrangeiros,
ingressantes
no
Sistema Estadual de Ensino.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, considerando o
disposto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394/1996, na Lei
Complementar nº 49/1998 e suas
alterações, na Lei 8.069/1990, no Decreto nº
4.246/2002 que Promulga a Convenção
sobre o Estatuto dos Apátridas, na Lei
13.445/ 2017 que Dispõe sobre os Direitos e
os Deveres do Migrante Estrangeiro e do
Visitante no Brasil, na Resolução CNE/CP
01/2012 – Diretrizes Curriculares Nacionais
- DCN de Direitos Humanos, e por decisão
da 19ª Reunião Ordinária da Plenária, do dia
24 de setembro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar normas para o acesso à
Educação
Básica
aos
imigrantes
estrangeiros,
residentes
fronteiriços,
visitantes e apátridas.
Parágrafo único O público a que se refere
o caput do artigo, conforme legislação
pertinente, assim se define:
a) imigrante: pessoa nacional de outro
país ou apátrida que trabalha ou
reside e se estabelece, temporária
ou definitivamente, no Brasil;
b) residente
fronteiriço:
pessoa
nacional de país limítrofe ou
apátrida que conserva a sua
residência habitual em município
fronteiriço de país vizinho;
c) visitante: pessoa nacional de outro
país ou apátrida que vem ao Brasil
para estadas de curta duração, sem
pretensão de se estabelecer,
temporária ou definitivamente, no
território nacional;
d) apátrida: pessoa que não é
considerada como nacional por
nenhum Estado, nos termos da
Convenção sobre o Estatuto dos
Apátridas,
de
1954,
assim
reconhecida pelo Estado brasileiro,
nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º A Educação Básica, na Política
Educacional
para
os
imigrantes
estrangeiros,
residentes
fronteiriços,
visitantes e apátridas, será regida pelos
seguintes princípios e diretrizes, garantidos
no âmbito do Estado de Mato Grosso:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

igualdade com os nacionais à
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade,
à segurança e à
propriedade;
acesso
a
serviços
públicos
educacionais,
sem
qualquer
discriminação,
em
razão
da
nacionalidade
e
da
condição
migratória;
acesso igualitário e livre a serviços,
programas e benefícios sociais, bens
públicos,
educação,
assistência
jurídica integral pública, trabalho,
moradia,
serviço
bancário
e
seguridade social;
proteção integral e atenção ao
superior interesse da criança e do
adolescente estrangeiro;
promoção
do
reconhecimento
acadêmico e do exercício profissional
no Brasil, nos termos da lei;
desenvolvimento pleno, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, através
da educação, considerada direito de
todos, dever do Estado e da família,
com a colaboração da sociedade;
igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola;
liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais;
direito de ser respeitado por seus
educadores;
direito
de
contestar
critérios
avaliativos, podendo recorrer às
instâncias escolares superiores;
direito de organização e participação
em entidades estudantis;
repúdio e prevenção à xenofobia, ao
racismo e a quaisquer formas de
discriminação;
repúdio à discriminação em razão dos
critérios ou dos procedimentos pelos
quais a pessoa foi admitida em
território nacional;
acolhida humanitária;
igualdade de tratamento e de
oportunidade ao migrante e a seus
familiares;
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XVII.
XVIII.

promoção e difusão de direitos,
liberdades, garantias e obrigações do
migrante;
observância ao disposto em tratados.

Art. 3º É dever das Mantenedoras do
Sistema Estadual de Ensino, sejam
municipais e/ou estadual, a oferta de
Educação Básica pública para os imigrantes
estrangeiros,
residentes
fronteiriços,
visitantes e apátridas, sendo esta efetivada
mediante a garantia de:
I. universalização da educação básica, em
todos níveis e modalidades através de:
a) atendimento em creches e pré-escolas,
às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11
(onze) meses de idade;
b) oferta de Ensino Fundamental e Ensino
Médio gratuito, inclusive para os que a eles
não tiveram acesso na idade própria,
vedada cobrança, a qualquer título, de taxas
escolares ou de outras contribuições dos
alunos;
II. atendimento educacional especializado
para o público alvo da Educação Especial,
na rede pública de ensino;
III. ensino noturno regular e adequado às
condições do educando;
IV. ensino regular para jovens e adultos,
garantindo-se
aos
que
forem
trabalhadores, as condições de acesso e
permanência na escola;
V. padrões de qualidade, entendidos como
capacitação para o trabalho e para o
posicionamento crítico frente à realidade.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e
gratuito para o público de que trata o caput
do artigo é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino
obrigatório pelo poder público, ou sua oferta
irregular às pessoas mencionadas no caput
deste artigo, importa responsabilidade da
autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público e aos pais ou
responsáveis zelar pela frequência à escola.
Art. 4º A oferta da Educação Infantil, do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, nas
modalidades Educação de Jovens e Adultos
– EJA, Educação Especial e Educação

Profissional Técnica de Nível Médio aos
imigrantes
estrangeiros,
residentes
fronteiriços, visitantes e apátridas deve darse em conformidade com a legislação
própria para cada uma destas etapas e
modalidades de ensino.
Art. 5º A ausência de domínio da língua
nacional não deve ser empecilho para que o
estudante estrangeiro ingresse no Sistema
Estadual
de
Ensino,
cabendo
às
Mantenedoras e Mantidas se prepararem
para o ensino da Língua Portuguesa, para
um atendimento humanizado, inclusivo e
acolhedor, livre de toda e qualquer forma de
xenofobia,
preconceito,
racismo
e
intolerância correlatas.
Art. 6º É dever do poder público estimular e
promover pesquisas, fomentar experiências
e novas propostas de atendimento, relativas
à inserção de crianças, adolescentes,
jovens e adultos estrangeiros na Educação
Básica.
Art. 7º No processo educacional deverão
ser respeitados os valores culturais,
artísticos e históricos, próprios do contexto
social da criança e do adolescente, jovens e
adultos estrangeiros, garantindo-se a eles a
liberdade de criação, de expressão, de
produção e o acesso às fontes de cultura.
Art. 8º Para a inserção nas etapas e
modalidades da Educação Básica é
permitido à escola, mediante análise dos
documentos próprios e, na falta destes,
providenciar o processo de reclassificação,
nos termos da legislação vigente.
Art. 9º Devem as Mantenedoras do Sistema
Estadual de Ensino, sejam municipais e/ou
estadual, selecionar escolas, em cada
município, para a oferta da Educação Básica
ao imigrante estrangeiro, dotando-as das
condições
necessárias
para
este
atendimento.
§ 1º. Os critérios de seleção de escolas são
os seguintes:
a) oferta de todas as etapas da Educação
Básica;
b) oferta das modalidades Educação de
Jovens e Adultos – EJA, Educação Especial
e Educação Profissional Técnica de Ensino
Médio;
c) realização de levantamento de demanda
de migrantes estrangeiros.
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Homologo:
§ 2º As Escolas selecionadas, conforme o
caput deste artigo, necessitam atribuir em
seu quadro:
a) profissional docente graduado em
Letras,
com
carga
horária
específica,
para
implementar
Língua
Portuguesa
para
estrangeiros;
b) profissional intérprete.
§ 3º Cabe ao professor de Língua
Portuguesa ministrar suas aulas com
metodologia especifica, a fim de permitir ao
imigrante estrangeiro o domínio de nossa
língua.
§ 4º Cabe ao profissional intérprete realizar
a tradução fiel das aulas ministradas em
Língua Portuguesa, até que os estudantes
tenham domínio da mesma.
§ 5º Cabe ao Coordenador Pedagógico
promover a relação entre a comunidade
estrangeira e a comunidade escolar, bem
como debater com os professores as
metodologias que melhor se adequem à
realidade dos estudantes estrangeiros.
§ 6º É dever das Mantenedoras do Sistema
Estadual de Ensino, sejam municipais e/ou
estadual, garantir a formação continuada do
professor de Língua Portuguesa, do
professor integrador e do intérprete.
Art. 10 O imigrante estrangeiro deve ser
matriculado na escola com o objetivo de,
inicialmente, aprender a Língua Portuguesa
e, depois, ser incluído no processo de
educação formal, através da classificação,
tornando-se apto a matricular-se na oferta
regular da Educação Básica, conforme
prevê a legislação vigente.
Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Marioneide Angelica Kliemaschewsk
Secretária de Estado de Educação
Nilton Borges Borgato
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Resolução Normativa nº 003/2019CEE/MT
.
Fixa normas para a oferta da
Educação Básica na modalidade
Educação de Jovens e Adultos no
Sistema Estadual de Ensino.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, e com fundamento no
inciso V do Artigo 10 e no Parágrafo único
do Artigo 11, da Lei Nº 9394/1996, e da
Seção VI, da Lei Complementar Nº 49/1998,
Resolução CNE/CEB Nº 1/2000, Resolução
CNE/CEB Nº 3/2010 e, e por decisão da 19ª
Reunião Ordinária da Plenária, do dia 24 de
setembro de 2019,
RESOLVE:
TITULO I
Da Conceituação e Caracterização
Art. 1º - A Educação de Jovens e Adultos EJA, modalidade da Educação Básica,
constitui-se, no Sistema Estadual de Ensino,
oferta
da
educação
regular,
com
características adequadas às necessidades
e disponibilidades dos Jovens e Adultos que
não tiveram acesso à escolarização na
idade própria, ou cujos estudos não tiveram
continuidade nas etapas de Ensino
Fundamental e Ensino Médio.

REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 27 de setembro de 2019.
ADRIANA TOMASONI
Presidente CEE-MT

§1º - A EJA deverá pautar-se pelo respeito
às condições sociais e econômicas, ao perfil
étnico-cultural e aos conhecimentos dos
estudantes, com vistas ao exercício da
cidadania, à formação para o mundo do
trabalho e ao longo da vida.
§2º - A organização da EJA deve atender,
obrigatoriamente, aos princípios e às
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diretrizes que norteiam a educação
nacional, em especial às Diretrizes
Nacionais, Curriculares e Operacionais e às
normas do CEE/MT.
Art. 2º - Para efeito desta Resolução
considerar-se-á a seguinte nomenclatura e
respectivas definições:
I.Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos: oferta regular adequada de
processos formativos de Educação de
Jovens e Adultos;
II.Etapas: Ensino Fundamental e Ensino
Médio;
III.Segmentos do Ensino Fundamental: 1º
Segmento, que corresponde aos anos
iniciais e 2º Segmento, que corresponde
aos anos finais;
IV.Fases, disciplinas, módulos, anos e áreas
do conhecimento: distribuição do conjunto
das habilidades e competências ou
capacidades que o estudante deve
desenvolver nos Segmentos do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio;
V.Classificação:
posicionamento
do
estudante em qualquer fase do Segmento
e/ou da etapa, podendo dar-se por
promoção, transferência ou avaliação,
mediante aferição dos conhecimentos da
Base Nacional Comum Curricular;
VI.Reclassificação: reposicionamento do
estudante para a fase, módulo ou ano
seguinte, a qualquer momento, mediante
avaliação de conhecimentos significativos
previstos na fase, módulo ou ano,
conforme constar no Projeto Político
Pedagógico – PPP da unidade escolar;
VII.Conhecimentos
significativos:
conhecimentos a serem adquiridos pelos
estudantes, levando em conta as suas
realidades
que
lhes
permitam
o
crescimento pessoal, a inserção no
contexto sociocultural e o acesso a cada
Segmento e etapa, assim como
prosseguimento de estudos em nível
superior;

VIII.Perfil de saída: objetivos a serem
alcançados pelos estudantes, em relação
às
necessidades
básicas
de
aprendizagem, definidos pela escola, à luz
das Diretrizes Curriculares Nacionais e
desta Resolução;
IX.Forma: modo de estruturar a oferta do
Curso de Educação de Jovens e Adultos.

CAPÍTULO I
Das Etapas e Funções

Art. 3º - A Educação de Jovens e Adultos
– EJA, modalidade da Educação Básica, é
constituída
pelas
etapas
Ensino
Fundamental e Ensino Médio.
Art. 4º - A EJA tem, fundamentalmente, as
funções:
I.
REPARADORA:
é
uma
oportunidade concreta para jovens e
adultos frequentarem a escola, atendendo
às especificidades socioculturais que
apresentam, recuperando o direito que
lhes foi negado à escolarização na idade
própria, possibilitando-lhes, assim, o
acesso aos direitos civis;
II.
EQUALIZADORA:
trata-se
de
possibilitar maiores oportunidades de se
restabelecer
a
trajetória
escolar,
oportunizando equidade à inserção social;
III.
QUALIFICADORA:
significa
a
possibilidade da construção de sujeitos
autônomos, com condições de buscar
formação ao longo da vida.
Parágrafo único - A função qualificadora
deverá preponderar sobre as demais.

CAPÍTULO II
Da Oferta da Educação de Jovens e
Adultos
Art. 5º - A oferta da EJA exige uma política
educacional
integrada
ao
contexto
sociopolítico e econômico do Estado de
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Mato Grosso, constituindo direito público
subjetivo.

I. a garantia, a cada estudante, do direito a
traçar seu itinerário formativo;

Art. 6º - Considera-se como idade para
acesso a cursos e exames da EJA 15
(quinze) anos completos para o Ensino
Fundamental e 18 (dezoito) anos completos
para o Ensino Médio, no ato da matrícula, a
qualquer momento do ano letivo.

II. o aproveitamento parcial ou total dos
estudos ou conhecimentos construídos e
acumulados, para fins de prosseguimento
de estudos;

Art. 7º - Os cursos da EJA deverão ser
ofertados nos períodos diurno e noturno,
garantindo amplo acesso e permanência
dos jovens e adultos.
Art. 8º - Caberá à Secretaria de Estado de
Educação – Seduc/MT e Secretarias
Municipais de Educação proceder a
chamada
pública
para
efeito
de
recenseamento e inserção da demanda na
Educação de Jovens e Adultos.

TÍTULO II
Da Organização Curricular

Art. 9º - Na organização da proposta
pedagógica de cursos da EJA deve-se
assegurar o entendimento de currículo
como experiências escolares que se
desdobram em torno do conhecimento,
permeadas
pelas
relações
sociais,
articulando vivências e saberes dos
estudantes
com
os
conhecimentos
historicamente acumulados e contribuindo
para construir a sua identidade.
§ 1º- Os cursos da EJA podem ser
organizados sob as formas presencial e a
distância.
§ 2º- A organização prevista no caput
poderá dar-se por disciplina, por módulo, por
fase, por ano e/ou por áreas do
conhecimento.
Art. 10 - A organização do currículo da
Educação de Jovens e Adultos deverá partir
da pluralidade sociocultural dos estudantes,
assegurando a todos o direito aos
conhecimentos sócio históricos e científicos
construídos pela humanidade, mediante:

III. a flexibilização da organização curricular.
Art. 11 - O currículo deve difundir os valores
fundamentais do interesse social, dos
direitos e deveres dos cidadãos, do respeito
ao bem comum e à ordem democrática,
assim como a orientação para o trabalho e a
promoção de práticas educativas formais e
não-formais.
Art. 12 - A unidade escolar deve contemplar
em seu Projeto Político Pedagógico - PPP a
escolha da abordagem didático-pedagógica
disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou
transdisciplinar,
resultado
de
ampla
discussão realizada pelo coletivo escolar.
Parágrafo único - A avaliação da
aprendizagem dos estudantes, de acordo
com a forma de oferta e a abordagem
escolhida, será de forma contínua,
processual e abrangente, com auto
avaliação e avaliação em grupo, sempre
presenciais.
Art.13 - A unidade escolar que ofertar a
EJA, ao elaborar o PPP, deve fazê-lo
visando garantir:
I. No Ensino Fundamental:
a) o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem, tendo como meios básicos o
pleno domínio da escrita, da interpretação e
produção textual, do letramento e do
cálculo;
b) a compreensão das relações sociais, do
sistema político, da economia, da
tecnologia, das artes, da valorização da
cultura local, regional e nacional, da
compreensão dos fundamentos societários
da contemporaneidade;
c) o fortalecimento de atitudes conscientes
voltadas para o cuidado com o meio
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ambiente, com o objetivo de formar uma
sociedade sustentável.

inerente à identidade, devendo assegurar a
dimensão orgânica da proposta pedagógica.

II. No Ensino Médio, além das alíneas b e c
do inciso anterior, considerar-se-á na
proposta pedagógica:

§ 3º A oferta da Educação de Jovens e
Adultos correspondente à Educação para
Imigrantes é regulamentada por legislação
própria.

a) a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental,
possibilitando
o
prosseguimento de estudos e a atuação no
mundo do trabalho;
b) a preparação básica para a cidadania e
o trabalho, tomando este como princípio
educativo, para continuar aprendendo, de
modo a ser capaz de enfrentar novas
condições de ocupação e aperfeiçoamento,
ao longo da vida;

Art. 14 - A proposta pedagógica da EJA
deve ser elaborada à luz da presente norma,
nos termos das normativas vigentes, e
ainda, contemplar:
I. conhecimentos curriculares significativos
que
considerem
as habilidades e
competências ou capacidades, de acordo
com as DCNs e BNCC para o Ensino
Fundamental e para o Ensino Médio;
II. metodologia adequada à modalidade;

c) o desenvolvimento do estudante como
pessoa humana, incluindo a formação
política, ética e estética, o desenvolvimento
da autonomia intelectual e do pensamento
crítico;
d) a compreensão dos fundamentos
científicos e tecnológicos presentes na
sociedade contemporânea, relacionando a
teoria com a prática.
§ 1º. Os conhecimentos da História, Cultura
Afro-Brasileira e Indígena, História e
Geografia de Mato Grosso e Educação
Ambiental, bem como das especificidades
etnicorraciais, socioeconômicas e culturais,
no âmbito regional e/ou local, deverão ser
tratados em todos os componentes
curriculares do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio.
§ 2º. A oferta da EJA correspondente às
modalidades de ensino da Educação
Especial, Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, Educação do Campo,
Educação Escolar Indígena, Educação para
Imigrantes, Educação à Distância-EaD e
Educação Escolar Quilombola, requer
pedagogia própria que diz respeito à
realidade sociocultural, política, econômica
e de território de cada uma, observados a
Base Nacional Comum Curricular - BNCC,
Plano Estadual de Educação - PEE e
normas do CEE/MT sem perder o que lhe é

III. formas de avaliação condizentes;
IV. perfil de saída, definido conforme o inciso
VIII do Artigo 2º e o Artigo 13, desta
Resolução;
V. formas de certificação;
VI. organização flexível,
forma de oferta.

considerada

a

CAPÍTULO I
Dos Cursos da Educação de Jovens e
Adultos-EJA

Art. 15 - Os cursos da EJA deverão ser
estruturados, observando-se, no mínimo:
I. No Ensino Fundamental:
a) Primeiro Segmento: 1.600 (mil e
seiscentas) horas, distribuídas em dois
anos;
b) Segundo Segmento: 1.600 (mil e
seiscentas) horas, distribuídas em dois
anos;
II. No Ensino Médio: 1.200 (mil e duzentas)
horas, distribuídas em um ano e meio.
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Parágrafo único - O tempo do percurso
formativo dos estudantes dependerá da
avaliação de desempenho, aplicando-se, no
que
couber,
as
possibilidades
de
reclassificação.
Art. 16 - Os cursos de Ensino Médio na
Modalidade EJA, integrados à Educação
Profissional Técnica de Nível Médio
compreenderão carga horária mínima de
1200h (mil e duzentas horas) para a
formação geral e, cumulativamente, a carga
horária mínima da respectiva habilitação
Profissional Técnica, cabendo observar o
que estabelece o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos – CNCT/MEC, e as
normativas específicas vigentes no que
couberem.
Parágrafo único - A unidade escolar, após
ser autorizada pelo CEE/MT para ofertar o
Ensino Médio na Modalidade EJA
integrados à Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, inclusive na Educação à
Distância, deverá providenciar o seu
cadastro institucional no SISTEC, para dar
validade aos diplomas expedidos.
Art. 17- A flexibilização do tempo curricular
dos cursos de Educação de Jovens e
Adultos, com avaliação no processo, deve
ser construída em função de atender às
peculiaridades do meio e das características
próprias dos estudantes, quais sejam: das
demandas das escolas do campo, dos
assentamentos, dos estudantes que
percorrem
longas
distâncias,
dos
quilombolas e indígenas, dos estudantes
com deficiência, imigrantes e estudantes
trabalhadores.
§ 1º- A unidade escolar, ao optar pela
possibilidade prevista no caput deste artigo,
deverá assegurar na proposta pedagógica:
a) a carga horária mínima de 50%
(cinquenta por cento) para mediação
presencial dos conhecimentos, conteúdos e
experiências
significativas,
e
50%
(cinquenta por cento) para execução de
atividades pedagógicas, realizadas sob
orientação docente, em outros tempos e
espaços, que não em sala de aula,

complementando o total da carga horária
exigida para o curso;
b) o atendimento individual, nos casos de
lacunas de aprendizagem, além do
cumprimento das atividades pedagógicas
mencionadas na alínea anterior;
c) o registro de ambas as formas, direta e
indireta,
para
efeito
de
controle,
acompanhamento
e
avaliação
do
desempenho dos estudantes.
§ 2º - As atividades pedagógicas planejadas
em conformidade com as disposições deste
artigo
serão
consideradas
para
o
cumprimento da carga horária do curso,
bem como para o cumprimento da jornada
de trabalho do profissional.

CAPÍTULO II
Dos Cursos de Educação de Jovens e
Adultos na Modalidade à Distância

Art. 18 - A oferta da EJA desenvolvida por
meio da Educação à Distância será
organizada somente a partir do Segundo
Segmento do Ensino Fundamental e no
Ensino Médio, na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensinoaprendizagem ocorrerá com a utilização de
tecnologias de informação e comunicação –
TICs, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em
lugares e/ou tempos diversos.
Parágrafo único - Para oferta da Educação
de Jovens e Adultos na Modalidade
Educação à Distância, a unidade escolar
deverá, além desta Resolução, atender
também a legislação própria que a
normatiza.
TÍTULO III
Dos Exames de Educação de Jovens e
Adultos e da Certificação
Art. 19 - A realização de exames de
conclusão do Ensino Fundamental e Ensino
Médio, na modalidade EJA, para efeito de
certificação, sustenta-se em critérios bem
definidos, de modo a reconhecer os saberes

226

adquiridos em outros espaços sociais, não
como política compensatória.
Parágrafo único - Os exames da EJA,
quando autorizados e ofertados, tomarão
por base os mesmos conhecimentos,
conteúdos e suas especificidades previstos
nos currículos do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio.
Art. 20 - Os exames de Educação de Jovens
e Adultos são de responsabilidade exclusiva
da Secretaria de Estado de Educação –
Seduc/MT e/ou em regime de colaboração
com as Secretarias Municipais de
Educação, inclusive a definição do
calendário de aplicação, podendo ser
oferecidos de acordo com a prioridade de
oferta das etapas da Educação Básica.
Parágrafo único - A realização de exames
para certificação deverá ser assegurada, de
forma gratuita, no mínimo uma vez ao ano,
com ampla divulgação.
Art. 21 - Os exames da EJA serão
realizados para:
I. conclusão da etapa do Ensino
Fundamental;
II. conclusão da etapa do Ensino Médio.
Art. 22 - A Secretaria de Estado de
Educação – Seduc/MT e as Secretarias
Municipais de Educação, em parceria
encaminharão ao CEE-MT processo
instruído, contendo o Plano de Trabalho
para a realização de exames de Educação
de Jovens e Adultos, para um período de 04
(quatro) anos.
§ 1º - O Plano de Trabalho a que se refere o
caput deve conter, no mínimo:
a) justificativa;
b) objetivos;
c) relação dos componentes curriculares ou
áreas do conhecimento;
d) período e local de inscrição;
e) locais para realização;
f) formas de divulgação do calendário de
aplicação das avaliações;
g) convênios, se houver;

h) formas de oferta;
i) relação
das
unidades
escolares
credenciadas,
responsáveis
pela
certificação.
§ 2º - Os exames de Educação de Jovens e
Adultos, para fins de certificação, somente
poderão ser realizados após a aprovação
pelo CEE-MT, do Plano de Trabalho, de que
trata o caput deste artigo.
Art. 23 – A conclusão do Ensino Médio
obtida em exames de certificação, dispensa
a apresentação de documento escolar
referente ao Ensino Fundamental.

TÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 24 - A divulgação de qualquer ato
publicitário da Educação de Jovens e
Adultos deverá conter, obrigatoriamente,
informação sobre o Ato Autorizativo de seu
funcionamento com o respectivo número e
data de publicação/periodicidade, ficando
vetado o uso da expressão “supletivo”.
Art. 25 - A oferta da EJA aos privados de
liberdade deverá atender às normas
específicas e, no que couber, aos
dispositivos desta Resolução.
Art. 26 - Autorização e nova autorização da
Educação de Jovens e Adultos terão os
mesmos prazos que estabelece as
normativas vigentes.
Art. 27 - O CEE/MT manterá atualizado o
cadastro
das
unidades
escolares
credenciadas e autorizadas na modalidade
Educação de Jovens e Adultos.
Art. 28 - As unidades escolares autorizadas
para ofertar a EJA, nos termos da
Resolução 005/2011-CEE/MT, terão o prazo
de 1 (um) ano, a partir da data da publicação
desta Resolução, para adequar seus PPPs
e respectivas propostas pedagógicas de
curso à presente norma, submetendo-os à
análise e aprovação do CEE/MT.
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§ 1º - As disposições do caput deste artigo
aplicam-se, especialmente ao ingresso de
novas turmas.
§ 2º - Fica garantida a terminalidade dos
estudos, na forma como foram iniciados, aos
discentes regularmente matriculados nos
cursos autorizados na modalidade EJA até
a publicação desta resolução.
Art. 29 – A oferta sem a prévia autorização
para Educação de Jovens e Adultos
configura em infração e implica em sanções
previstas em norma específica.
Art. 30 - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a
Resolução Nº 005/2011-CEE/MT.

8069/1990, na Lei nº 9394/1996, Convenção
169/OIT/Decreto Legislativo 143/2003 e
Decreto Federal nº 5.051/2004, Decreto
Federal nº 6.861/2009, a Lei Complementar
nº 49/1998, a Lei Complementar nº
7.040/1998, Lei Complementar nº 209/2005,
Parecer CNE/CEB nº 14/1999, Resolução nº
CNE/CEB 3/1999, Resolução CNE/CEB nº
05/2009 , Resolução CNE/CEB nº 04/2010 ,
Resolução
CNE/CEB
nº
07/2010,
Resolução CNE/CEB 02/2012 , Resolução
CNE/CEB nº 05/2012, Parecer CNE/CP nº
08/2012, Parecer CNE/CP nº 6/2014,
Resolução CNE/CP nº 1/2015, Resolução
CNE/CP nº 02/2017, Decreto 265/1995 que
cria o CEEEI/MT, e por decisão da 6ª
Reunião Ordinária da Plenária, do dia 26 de
março de 2019.
RESOLVE:
CAPÍTULO I

REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 27 de setembro de 2019.
ADRIANA TOMASONI
Presidente CEE-MT
Homologo:
Marioneide Angelica Kliemaschewsk
Secretária de Estado de Educação
Nilton Borges Borgato
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Resolução Normativa nº 004/2019CEE/MT
Fixa normas da Educação Básica na
modalidade
Educação
Escolar
Indígena para o Sistema Estadual
de Ensino e dá outras providências.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, e com fundamento na
Constituição Federal, Lei Federal nº

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Resolução fixa normas para a
Educação Básica na modalidade Escolar
Indígena, no Sistema Estadual de Ensino,
em conformidade com as respectivas
Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica e da Educação Escolar
Indígena, no que couberem.
§ 1º A Educação Escolar Indígena deve
estar fundamentada nos princípios da
igualdade social, da diferença, da
especificidade,
do
bilinguismo,
do
multilinguismo e da interculturalidade.
§ 2º A oferta da Educação Escolar Indígena
tem
por
finalidade
assegurar
as
características específicas e diferenciadas
dos povos indígenas, com normas e
ordenamento jurídicos próprios, voltados à
plena valorização cultural e afirmação étnica
e linguística destes povos.
Art. 2º A Educação Escolar Indígena, no
âmbito da Educação Básica tem como
objetivos:
I. atender aos dispositivos contidos na
Convenção
169/OIT
–
Organização
Internacional do Trabalho, sobre povos
indígenas e tribais, promulgada pelo Brasil,
por meio de legislação referente à Educação
e Meios de Comunicação, bem como os
mecanismos de consulta livre, prévia e
informada;
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II. assegurar que os princípios da
especificidade, do bilinguismo e do
multilinguismo, da organização comunitária
e da interculturalidade fundamentem os
processos educativos dos povos e suas
comunidades, valorizando as línguas e
conhecimentos tradicionais, por meio de
ações do poder público que levem à
construção de uma política linguística;
III. inserir na organização escolar indígena a
colaboração e a atuação de especialistas
em conhecimentos tradicionais como
tocadores de instrumentos musicais,
contadores de narrativas míticas, artesãos,
pajés ou xamãs, rezadores, raizeiros,
parteiros,
organizadores
de
rituais,
conselheiros e outras funções próprias e
necessárias ao bem viver dos povos
indígenas;
IV. garantir aos povos e comunidades
indígenas
uma
educação
escolar
diferenciada com qualidade social e
pertinência pedagógica, cultural, linguística,
ambiental e territorial, respeitando as
lógicas de seus saberes e de seus
conhecimentos;
V. assegurar que o modelo de organização
e gestão das escolas indígenas considere
as práticas socioculturais e econômicas dos
povos e comunidades;
VI. assegurar que a proposta pedagógica se
constitua de forma orgânica e articulada,
garantindo as especificidades dos povos e
suas comunidades;
VII. garantir que os conhecimentos e
práticas indígenas se articulem com os
conhecimentos não indígenas.
Art. 3º Os órgãos e instituições integrantes
do Sistema Estadual de Ensino, Secretaria
de Estado de Educação – Seduc, Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação – Secitec, Conselho Estadual de
Educação – CEE/MT e Conselho Estadual
de Educação Escolar Indígena – CEEI,
devem atender a legislação vigente, no
âmbito
federal
e
estadual,
responsabilizando-se por:
I. prestar
atendimento
às
escolas
indígenas para a oferta e execução da
educação escolar, em conformidade com a
política nacional e estadual;
II. regulamentar, administrativamente, as
escolas indígenas, integrando-as como

unidades próprias, autônomas e específicas
no Sistema Estadual de Ensino;
III. prover as escolas indígenas de recursos
humanos, materiais e financeiros para o seu
pleno funcionamento, de acordo com a
realidade
sociopolítica,
cultural
e
pedagógica de cada povo;
IV. estabelecer critérios diferenciados para
atribuição de classe/aula aos profissionais
Indígenas que atuam nas escolas estaduais
e municipais de Educação Escolar Indígena;
V. organizar, acompanhar e dotar as
escolas
indígenas
das
condições
necessárias de funcionamento conforme
exigências da legislação vigente;
VI. promover políticas de formação e
capacitação de profissionais indígenas para
o exercício no cargo de gestão e
administração na escola indígena.
§ 1º O Estado poderá realizar regime de
colaboração ou parceria com os municípios
para a oferta da Educação Escolar Indígena,
assegurada a anuência das comunidades e
a garantia da singularidade desta
modalidade.
§ 2º
As Mantenedoras das Escolas
Indígenas do Sistema Estadual de Ensino
não podem desativá-las e nem transferir o
atendimento a esta população, sem o
consentimento
das
comunidades
interessadas, conforme a Convenção 169
da OIT e com o acompanhamento do
CEEI/MT.
§ 3º As Mantenedoras devem garantir
recursos financeiros para terem assegurada
a contratação de antropólogos, linguistas e
outros profissionais conforme necessidades
das mantidas, cujo critério de seleção deve
ser estabelecido junto com o CEEI/MT,
atendendo
normas
específicas
que
disciplinam a matéria.
§ 4º Todas as ações no âmbito da Educação
Escolar Indígena devem ser acompanhadas
e orientadas pela Seduc, CEE-MT em
articulada com o CEEEI-MT.
CAPITULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA
MODALIDADE EDUCAÇÃO ESCOLAR
INDÍGENA
Art. 4º A Educação Básica, na modalidade
Educação Escolar Indígena, deve ser
ofertada conforme as Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica e as
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Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Escolar Indígena, além e,
especialmente, da observância das políticas
estaduais e as normativas do CEE-MT.
Art. 5º O calendário escolar não precisa,
necessariamente, seguir o calendário civil,
ficando resguardado o cumprimento do
mínimo de 200 dias letivos e 800 horas.
§ 1º Na elaboração do calendário escolar
podem ser considerados dias letivos
aqueles em que se desenvolverem
atividades religiosas e socioculturais com
observância das práticas restritas às
comunidades e presença de docentes e
discentes.
§ 2º As Mantenedoras devem envidar
esforços para o desenvolvimento do
calendário escolar proposto, visando o
atendimento
às
especificidades das
diversas etnias.
§ 3º As escolas públicas não indígenas
devem promover o atendimento pedagógico
dos estudantes indígenas conforme as
especificidades étnicas.
§ 4º As atividades socioculturais da aldeia
são de caráter presencial e consideradas
letivas, quando incluídas no PPP e no
calendário.
Art. 6º A elaboração do Projeto Político
Pedagógico – PPP deve dar-se-á por escola
ou por povo indígena tendo por base:
I. as Diretrizes Curriculares Nacionais
referentes a cada etapa da Educação
Básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Indígena e as
normativas do CEE-MT;
II. as características próprias das escolas
indígenas, em respeito à especificidade
étnico-cultural
de
cada
povo
ou
comunidade;
III. a realidade sociolinguística;
IV. os
conteúdos
curriculares
especificamente indígenas e os modos
próprios de constituição do saber e da
cultura indígena;
V. a participação da respectiva comunidade
ou povo indígena, atendendo aos
dispositivos da Convenção 169/OIT.
§1º O PPP caracteriza-se como o projeto
comunitário dos processos pedagógicos,

sociais, linguísticos, religiosos, culturais e
políticos de cada povo.
Art. 7º
A comunidade indígena e os
profissionais da Educação Escolar Indígena
elaborarão o PPP, em consonância com a
realidade local e territorial.
Art. 8º As escolas indígenas, respeitados
os preceitos constitucionais e legais que
fundamentam a sua instituição e normas
específicas de funcionamento, devem
desenvolver suas atividades de acordo com
o proposto nos respectivos PPPs, com as
seguintes prerrogativas:
I. gestão,
organização
de
atividades
escolares
e
calendário
próprio,
independente do ano civil, respeitando-se o
fluxo das atividades econômicas, sociais,
culturais e religiosas da comunidade;
II. duração
diversificada
dos
períodos
escolares, ajustada às condições e
especificidades
próprias
de
cada
comunidade;
III. elaboração conjunta do currículo com a
comunidade e com os profissionais da
Educação Escolar Indígena de cada povo;
IV. avaliação que atenda os preceitos e
especificidades da Educação Escolar
Indígena, com observância dos aspectos
socioculturais, das experiências de vida, dos
valores, das dimensões cognitiva, afetiva,
emocional, lúdica e do desenvolvimento
físico e psicológico.
Seção I
Da Educação Infantil
Art. 9º A Educação Infantil deve ser ofertada
por opção de cada povo, considerando a
prerrogativa das comunidades em avaliar
suas especificidades de acordo com suas
referências culturais.
Parágrafo único As Mantenedoras do
Sistema Estadual de Ensino, sejam eles
municipais ou estadual, devem promover
consulta livre, prévia e informada em cada
comunidade indígena acerca da oferta da
Educação Infantil, respeitada a cultura de
cada povo.
Art. 10 Garantida a autonomia dos povos
indígenas na escolha dos modos de
educação de suas crianças, nos PPPs dos
povos que optarem pela Educação Infantil
devem estar identificados:
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I. a relação viva com os conhecimentos,
crenças, valores, concepções de mundo e
as memórias de cada povo;
II. a identidade étnica e a língua originária
como elementos de identidade das crianças;
III. a continuidade à educação tradicional
oferecida na família e articular-se às práticas
socioculturais de educação e cuidado
coletivos da comunidade;
IV. o calendário, agrupamentos etários e
organização de tempos, atividades e
ambientes, de modo a atender às demandas
de cada povo indígena.
§ 1º Nos PPPs de que trata o caput do artigo
devem ser observados os seguintes
aspectos:
I. as finalidades da Educação Infantil a
partir de cada povo indígena;
II. as características das crianças a serem
atendidas;
III. as características das comunidades em
que as crianças estão inseridas, ficando
explícita a relação com as famílias e com as
comunidades;
IV. local (is)
atividades;

de

desenvolvimento

das

V. horário (os) de desenvolvimento das
atividades;
VI. descrição do cotidiano de trabalho junto
às crianças;
VII. materiais a serem utilizados
desenvolvimento das atividades;

no

VIII. docente (s) e suas características.
§ 2º A metodologia a ser utilizada deve
priorizar as atividades lúdicas, ou seja, o
brinquedo, o brincar e o cuidado com a
criança.
§ 3º A avaliação deve constituir-se em
registros sobre as atividades desenvolvidas
por cada criança, sem objetivos de
promoção.
Art. 11 As escolas indígenas que ofertam a
Educação Infantil devem:
I. garantir a participação das famílias e dos
sábios,
especialistas
na
educação
tradicional de cada comunidade, na
implantação e desenvolvimento desta etapa
da Educação Básica;

II. assegurar que as práticas pedagógicas
tradicionais, de educar e de cuidar, sejam
consideradas no tempo e espaço, conforme
a cultura de cada povo;
III. garantir que o espaço físico e o mobiliário
sejam compatíveis com a faixa etária e
demais especificidades das crianças de
cada povo indígena.
Art.12 A Educação Infantil Indígena deve
ser trabalhada na língua originária indígena
do povo em atendimento, podendo a Língua
Portuguesa ser utilizada por povos
indígenas que a utilizam como língua
originária.
Seção II
Do Ensino Fundamental
Art. 13
O Ensino Fundamental deve
garantir aos estudantes indígenas:
I. Condições de bem viver em consonância
com a formação para a plena cidadania
indígena, articulada com os seus direitos à
diferença e à igualdade;
II. A aquisição de conhecimentos científicos,
próprios desta etapa da Educação Básica,
aliados aos conhecimentos tradicionais e às
práticas culturais próprias de cada povo,
visando o fortalecimento de sua identidade
étnica.
Art. 14 O Ensino Fundamental deve ser
ministrado na Língua Indígena e Língua
Portuguesa.
Art. 15 Dever ser garantido aos discentes o
uso da língua originária de seu povo.
Parágrafo único O ensino da Língua
Indígena deve ser ministrado, por professor
indígena, de acordo com a realidade de
cada povo.
Art. 16 O Ensino Fundamental deve ser
organizado
de
acordo
com
cada
comunidade
indígena,
levando
em
consideração as seguintes características
desta etapa da Educação Básica:
duração de 9 (nove) anos;
população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14
(quatorze) anos de idade;
carga horária mínima anual de 800
(oitocentas) horas, distribuídas em, pelo
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menos, 200 (duzentos) dias de efetivo
trabalho escolar;
organização curricular por série, ano, ciclo,
módulo ou outra unidade de percurso
adotada.
Art.17 Nos três anos iniciais do Ensino
Fundamental devem estar assegurados:
a alfabetização, letramento e numeramento;
o desenvolvimento das diversas formas de
expressão, incluído o aprendizado da
Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e
demais artes, a Educação Física, assim
como o aprendizado da Matemática, da
Ciência, da História e da Geografia;
a continuidade da aprendizagem, tendo em
conta a complexidade do processo de
alfabetização e os prejuízos que a
repetência pode causar no Ensino
Fundamental
como
um
todo
e,
particularmente, na passagem do primeiro
para o segundo ano de escolaridade e deste
para o terceiro.
Ciências e saberes tradicionais;
A alfabetização deve ser na Língua
originária da educação infantil e o ensino da
Língua Portuguesa a partir do 1º ano do
ensino fundamental, garantindo o ensino
bilíngue.
Parágrafo único A alfabetização deve ser
na língua originaria até o 6º ano e depois na
Língua Portuguesa.
Art. 18 No PPP da Escola Indígena, quanto
ao Ensino Fundamental, deve ser
observado, em sua elaboração e em sua
execução, o que segue, resguardadas as
peculiaridades de cada povo:
I. as Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Ensino Fundamental;
II. as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Escolar Indígena;
III. a Base Nacional Comum CurricularBNCC e uma parte diversificada definida,
a primeira, de acordo com a legislação
vigente, e a segunda, de acordo com as
especificidades
do
Documento
de
Referência Curricular de Mato Grosso –
DRC/MT e as de cada povo indígena, em
atendimento às condições étnico-culturais

e às aspirações
indígenas;

das

comunidades

IV. os conteúdos mínimos das áreas de
conhecimento que levem em conta
aspectos que serão contemplados na
intercessão
entre
as
áreas
de
conhecimento e aspectos relevantes da
cidadania, a partir da identidade das
comunidades indígenas;
V. a Metodologia enquanto forma de trabalho
com os estudantes;
VI. o espaço físico disponível para os
estudantes, professores e pessoal de
apoio;
VII. o horário das aulas;
VIII. o calendário escolar, elaborado de acordo
com o artigo 5º desta Resolução;
IX. o material didático e paradidático a ser
utilizado nas áreas de conhecimento.
Art. 19 O estudante do Ensino Fundamental
deve ter acesso à leitura e à escrita indígena
e à não indígena, prevalecendo conteúdos
que valorizem a diversidade étnica.
Seção III
Do Ensino Médio
Art. 20 A comunidade indígena deve se
manifestar optando sobre as formas de
atendimento dos estudantes indígenas
desta etapa da Educação Básica, definindose pelo Ensino Médio regular e/ou
profissionalizante.
Art. 21 O Ensino Médio deve ser ofertado de
acordo com os modos de vida, de
organização
social,
da
economia,
respeitando-se
os
ensinamentos
tradicionais.
Art. 22 Os Mantenedores, municipais e
estadual, do Sistema Estadual de Ensino
devem garantir políticas específicas de
atendimento dos estudantes indígenas,
desta etapa da Educação Básica, em
diferentes atividades que valorizem a sua
cultura.
Art. 23 O Ensino Médio, etapa final da
Educação Básica, tem a finalidade de
desenvolver
competências
para
a
continuidade do aprendizado, levando-se
em consideração:
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I. a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental,
possibilitando
o
prosseguimento de estudos;
II. a preparação básica para o mundo do
trabalho e para a cidadania do estudante,
visando o continuar aprendendo;
III. o aprimoramento do estudante como
pessoa humana, incluindo a formação na
perspectiva dos valores da comunidade em
que vivem;
IV. o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico;
V. a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos
dos
processos
produtivos, relacionando teoria com a
prática no ensino das áreas de
conhecimento.
Parágrafo único A caracterização do
Ensino Médio, nos termos dos incisos
constantes do caput deste artigo, está
definida nos termos da legislação vigente,
devendo ser considerados na oferta desta
etapa da Educação Básica, adequando-se
às peculiaridades das comunidades
indígenas, em observância a seus valores,
crenças e demandas sociais.

Da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio
Art. 26 A Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, no âmbito da Educação
Escolar Indígena, deve ser articulada com
os princípios da formação ampla, de
sustentabilidade socioambiental e de
respeito às especificidades dos estudantes,
seu nível de conhecimento em atendimento
à maneira de organização das sociedades
indígenas e suas peculiaridades.
Parágrafo único A Educação Profissional
Técnica de Nível Médio na modalidade
Educação
Escolar
Indígena
pode
proporcionar
habilitação
profissional,
segundo
exigências
da
legislação
educacional e do exercício profissional, e
também formação profissional, entendida na
perspectiva de preparar o estudante para
dar respostas às demandas de seu povo e
contribuir com a melhoria das suas
condições de vida.
Art. 27 Quanto a formação profissional,
devem ser atendidos os seguintes aspectos
no processo educativo:
I. a diversidade sociocultural de cada povo
e as suas diferenças culturais, políticas e
econômicas;

Art. 24 O Ensino Médio regular deve ter a
duração mínima de 3 (três) anos, com o
mínimo de 2.400 (duas mil e quatrocentas)
horas de efetivo trabalho escolar.

II. a política de gestão territorial autônoma
e de sustentabilidade econômica e
ambiental, a partir de conhecimentos
coletivos e individuais;

Parágrafo único Na oferta do Ensino Médio
regular ou de projetos diversos adequados
às condições dos estudantes indígenas, o
PPP deve assegurar os mínimos de duração
e de carga horária, podendo-se ampliar a
duração do curso para mais de 3 (três) anos,
com menor carga horária diária e anual.

III. projetos comunitários que atendam aos
interesses de cada povo, possibilitando o
desenvolvimento sustentável e a produção
alternativa para as comunidades indígenas;

Art. 25 Na elaboração do PPP, as
referências são as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Médio, de maneira a
contemplar a Base Nacional Comum
Curricular-BNCC e as peculiaridades de
cada comunidade indígena, além das
contidas nas normativas do CEE-MT, no que
couberem.
Parágrafo único A oferta de Filosofia,
Sociologia como disciplinas obrigatórias e a
Língua Espanhola, disciplinas optativas no
Ensino Médio.
Seção IV

IV. atuação em diferentes áreas do trabalho
necessárias ao desenvolvimento de suas
comunidades, como as da tecnologia da
informação, saúde, gestão territorial e
ambiental, magistério e outras.
Parágrafo único Os projetos comunitários,
de que trata o inciso III do caput deste artigo,
devem ser oriundos de demandas coletivas,
que atendam os aspectos socioculturais,
econômicos, de segurança alimentar, de
educação, de saúde, de meio ambiente,
sustentabilidade e demais necessidades
sociais.
Art. 28 A Educação Profissional Técnica de
Nível Médio pode ser organizada de forma
interinstitucional, em parceria com outras
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instituições de educação profissional e de
educação superior, bem como com
organizações indígenas e indigenistas, de
acordo com a realidade de cada
comunidade.
Art. 29 Os cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio oferecidos na
modalidade Educação Escolar Indígena
podem ser desenvolvidos nas seguintes
formas:
I. articulada com o Ensino Médio, na forma
integrada, a quem já tenha concluído o
Ensino Fundamental, com matrícula única
para cada estudante;
II. subsequente, a quem já tenha concluído
o Ensino Médio regular.
III. Essa modalidade será atendida em
regime de colaboração entre SEDUC e
SECITECI e outras instituições públicas e
afins.
IV. Concomitante com matriculas em duas
unidades escolares.
§ 1º A organização didático–pedagógica
dos cursos de que trata o caput deste artigo
deve ser adequada, no que couber:
I. às Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Básica;
II. às Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio;
III. ao Catálogo
Técnicos/MEC;

Nacional

de

Cursos

IV. à Resolução Normativa do CEE-MT
vigente que discipline esta oferta.
§ 2º A adequação de que trata o parágrafo
anterior deve ser entendida na perspectiva
do atendimento dos interesses e demandas
de cada povo indígena e das condições de
oferta de cada curso, seja quanto ao corpo
docente, seja quanto à infraestrutura física e
material.
Art. 30 A Proposta Pedagógica de Curso de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio deve ser elaborada de forma
individual, isto é, para cada curso um projeto
específico, cabendo especial observância
sobre a carga horária, em conformidade
com a forma de oferta, articulada ou
subsequente, sobre a prática profissional

que constitui e organiza a Educação
Profissional
e
sobre
o
Estágio
Supervisionado,
exigência
para
a
habilitação profissional.
Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 31 A Educação Escolar Indígena na
modalidade Educação de Jovens e Adultos
(EJA), no âmbito da Educação Básica, deve
constituir-se em proposta pedagógica
flexível, em concordância com os interesses
socioculturais da comunidade, e com o
objetivo de oportunizar aos estudantes que
se situam na faixa etária superior à
considerada própria, a formação no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio.
Parágrafo único No PPP da Escola
Indígena, elaborado conjuntamente com a
comunidade interessada e com os
professores, a oferta da Educação Básica
na modalidade EJA, deve:
I. valorizar as atividades socioculturais,
econômicas e políticas nos contextos
pedagógicos das áreas de conhecimento
escolar;
II. promover o entrosamento entre os
estudantes da Educação Básica com os
estudantes da modalidade EJA, no tocante
à valorização dos ensinamentos da tradição,
dos conhecimentos e da cultura indígena;
III. oportunizar a realização de atividades e
vivências
socializadoras,
culturais,
recreativas e esportivas, que promovam o
desenvolvimento formativo.
Art. 32 A EJA, na modalidade Educação
Profissional Técnica de Nível Médio,
articulada com o Ensino Médio, deve pautarse pela flexibilidade, tanto de currículo
quanto de tempo e espaço, para que
seja(m):
I. rompida a simetria com o ensino regular
para o público alvo, de modo a permitir
percursos individualizados e conteúdos
significativos para os jovens e adultos;
II. providos o suporte e a atenção
individuais às diferentes necessidades dos
estudantes no processo de aprendizagem,
mediante atividades diversificadas;
III. valorizada a realização de atividades e
vivências
socializadoras,
culturais,
religiosas,
recreativas
e
esportivas,
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geradoras de enriquecimento do percurso
formativo dos estudantes;
IV. desenvolvida
a
agregação
competências para o trabalho;

de

V. promovida a motivação e a orientação
permanente dos estudantes, visando maior
participação nas aulas e seu melhor
aproveitamento e desempenho;
VI. realizada, sistematicamente, a formação
continuada, destinada aos educadores de
jovens e adultos.
Seção VI
Da Educação Especial
Art. 33 Educação Especial é uma
modalidade transversal da Educação, que
perpassa todas as etapas e modalidades de
ensino, com vista a favorecer o processo de
escolarização dos estudantes indígenas
com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.
Art. 34 Deve ser assegurada aos
estudantes indígenas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, a
formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e garantir meios para
progredir nos estudos posteriores, com o
atendimento educacional especializado por
professores qualificados.
Art. 35 As Mantenedoras, municipais e
estadual, do Sistema Estadual de Ensino,
conjuntamente com o Conselho Estadual de
Educação Escolar Indígena - CEEI-MT,
devem promover a articulação com o
Ministério da Educação (MEC) e demais
instituições governamentais, para fins de a
acompanhamento e avaliação dos serviços
de Educação Especial em funcionamento
nas Escolas Indígenas, na perspectiva de
aprimoramento da qualidade do processo
educacional, respeitada a especificidade de
cada povo indígena.
§ 1º
As Mantenedoras, municipais e
estadual, do Sistema Estadual de Ensino
devem garantir, o acesso e a permanência
dos estudantes indígenas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação à
escolaridade, assegurando a acessibilidade,
mediante
eliminação
de
obstáculos
arquitetônicos nas edificações – incluindo
instalações, equipamentos e mobiliário –,

bem como de barreiras nas comunicações,
provendo as escolas dos recursos
necessários.
§ 2º
Para atender aos padrões
estabelecidos quanto à acessibilidade deve
ser realizada a adaptação das escolas
existentes e, na construção de novas
escolas, o atendimento aos requisitos de
infraestrutura definidos pela Lei nº
10.048/2004, que trata da matéria.
§ 3º Deve ser assegurada, no processo
educativo de estudantes que apresentam
dificuldades de comunicação e sinalização,
a acessibilidade aos conteúdos curriculares,
mediante utilização de linguagens e códigos
aplicáveis, como o Sistema Braille, Sorobã e
a Língua Brasileira de Sinais (Libras), sem
prejuízo da linguagem própria, facultandolhes, e às suas famílias, a opção pela
abordagem pedagógica que julgarem
adequada, consultando, se necessário, os
profissionais especializados em cada caso.
Parágrafo único A proposta pedagógica
para o atendimento ao estudante indígena
com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, deve ser elaborada em
conjunto com os professores indígenas,
especialistas e os familiares, atendendo e
garantindo a educação como um direito
coletivo.
Art. 36 As Mantenedoras, municipais e
estadual, do sistema Estadual de Ensino
devem assegurar ao estudante indígena,
público alvo da Educação Especial, o
acesso, a permanência e a conclusão dos
seus estudos.
Art. 37 A construção e ou adequação da
estrutura física das Escolas Indígenas deve
atender às necessidades e estilos das
comunidades indígenas.
Art. 38 Deve ser garantido ao estudante
indígena, público alvo da Educação
Especial, a utilização de linguagens e
códigos elaborados e adquiridos no seio
familiar.
Capítulo III
Da Estrutura e Funcionamento das
Escolas Indígenas
Art. 39 A Escola Indígena deve considerar
a participação efetiva da comunidade na
definição da forma, da organização e da
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gestão de sua proposta pedagógica, das
diferentes etapas e modalidades da
Educação
Básica,
levando
em
consideração:
I. as estruturas sociais de cada povo;
II. as práticas socioculturais e religiosas;
III. as formas de produção de conhecimento
e os processos e métodos próprios de
ensino-aprendizagem;
IV. as atividades econômicas;
V. a construção e adequação da estrutura
física das escolas, de maneira a atender aos
interesses das comunidades indígenas;
VI. o
material
didático-pedagógico
produzido pelos estudantes e professores,
de acordo com o contexto sociocultural de
cada povo indígena;
VII. a
forma
de
gerenciamento
e
administração escolar, de acordo com sua
realidade sociocultural.
Parágrafo único O processo eletivo de
diretores de escolas fica a critério das
próprias comunidades, respeitadas as
especificidades de organização de cada
povo.
Art. 40 A atividade docente na Escola
Indígena deve ser exercida prioritariamente
por professores indígenas, de preferência
bilíngues, oriundos das respectivas etnias.
Art. 41 Constituem elementos básicos para
a
organização,
a
estrutura
e
o
funcionamento das Escolas Indígenas:
I. sua localização em terras habitadas por
comunidades indígenas;
II. o ensino ministrado nas línguas
originárias das comunidades atendidas, ou
aquela adotada no seu processo histórico de
contato, como uma das formas de
valorização da realidade sociolinguística de
cada povo;
III. a
organização
escolar
administrativa e pedagógica.

própria,

Art. 42 Os atos autorizativos do CEE-MT,
em favor da Escola Indígena independe do
número de estudantes/turma, atendendo as
especificidades locais.
§ 1º A Escola Indígena deve ser criada pelo
Estado ou Município, em atendimento às
necessidades das comunidades Indígenas,

através da iniciativa dos interessados,
respeitadas suas formas de representação.
§ 2º A denominação da Escola Indígena
deve ser Escola Indígena Estadual ou
Municipal, seguida do nome que lhe for
atribuído pela comunidade interessada.
Seção I
Dos Territórios Etnoeducacionais
Art. 43 O objetivo dos Territórios
Etnoeducacionais é o de promover o regime
de colaboração para a gestão da Educação
Escolar Indígena, no âmbito do Estado e dos
Municípios, com a efetiva participação das
comunidades
interessadas
e
dos
profissionais indígenas.
Art. 44 Os Territórios Etnoeducacionais
devem ser criados e implantados com
mecanismos
jurídico-administrativos,
constituindo-se como unidades executoras,
com dotação orçamentária própria.
§ 1º As Comissões Gestoras dos Territórios
Etnoeducacionais são responsáveis pela
elaboração,
pactuação,
execução,
acompanhamento e avaliação dos planos
de ação definidos nos respectivos territórios.
§ 2º O CEEI/MT deve compor as Comissões
Gestoras com representantes das regiões
de abrangência, acompanhar e avaliar a
execução das atividades propostas.
Seção II
Das Salas Anexas
Art. 45 As salas anexas são espaços físicos
diferenciados em que são desenvolvidas as
mesmas atividades escolares de uma
Escola Indígena, e sua localização dentro
das comunidades e Terras indígenas.
§ 1º As salas anexas são vinculadas,
pedagógica e administrativamente, a uma
Escola Indígena denominada, neste caso,
de escola sede. Em caráter emergencial e
excepcional poderá também ser atendida
por uma escola urbana.
§ 2º O funcionamento de salas anexas nas
etapas e modalidades da Educação Básica,
está condicionado a que a escola sede
esteja devidamente credenciada e com as
etapas e modalidades a serem ofertadas,
com ato autorizativo vigente.
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§ 3º A Mantenedora por meio da mantida
tem a responsabilidade de, além da
assistência pedagógica e de gestão técnicoadministrativa,
garantindo
de
forma
isonômica o mesmo tratamento para as
salas anexas quanto a merenda escolar e o
material pedagógico.

credenciamento
e
autorização,
o
cadastramento dos mesmos no SIPE deve
dar-se em prazo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do início do respectivo
cadastro, findo o qual será cessada
automaticamente a sua tramitação, devendo
a escola a dar início a novo processo.

§ 4º A assistência pedagógica de que trata
o parágrafo anterior deve estender-se à
formação inicial e continuada dos
profissionais que atuam nas salas anexas,
assim
como
o
acompanhamento
pedagógico.

§ 4º A organização curricular deve seguir as
orientações estabelecidas nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica
e da Educação Escolar Indígena e na
legislação estadual pertinente.

Art. 46 A solicitação de credenciamento,
autorização,
nova
autorização
e
desativação de etapas e modalidades da
Escola Indígena, dependerá de prévia
manifestação da comunidade com parecer
favorável do CEEEI/MT.
Art. 47 As salas anexas são autorizadas
pelos sistemas de ensino, mediante
solicitação das comunidades indígenas,
com comprovação efetiva de demandas,
nos termos das normas específicas deste
colegiado.
Seção III
Do Credenciamento e Autorização
Art. 48 As Escolas Indígenas devem obter
o credenciamento institucional para a oferta
da Educação Básica e de autorização das
etapas e modalidades oferecidas.
§ 1º Em cumprimento de dever inerente ao
Poder Público, a unidade escolar indígena,
estadual ou municipal, pode iniciar as
atividades imediatamente após a publicação
do ato de sua criação, devendo os pedidos
de credenciamento da escola e de
autorização de etapas e modalidades, ser
dirigidos ao CEE-MT, para que sua
conclusão se dê no prazo máximo de até
180 (cento e oitenta) dias.
§ 2º A instrução de processos de
credenciamento e de autorização de etapas
e modalidades da Educação Básica deve
ser feita, via web, no Sistema Integrado de
Processos Educacionais – SIPE, do CEEMT, e/ou processo físico, em conformidade
com a legislação vigente, no que couberem,
respeitadas as caraterísticas das Escolas
Indígenas.
§ 3º Nos termos do parágrafo primeiro deste
artigo, considerado o prazo máximo para a
finalização
dos
processos
de

§ 5º Compete a Assessoria Pedagógica, no
âmbito de sua jurisdição, proceder às
orientações necessárias à instrução dos
processos autorizativos de que trata o caput
deste artigo, realizando visita in loco para a
elaboração de relatório circunstanciado,
previsto na legislação em vigor.
§ 6º Para atender especificamente às
diversidades étnico-culturais do estado, do
município, de uma localidade ou de uma
região, poderão ser dispensadas ou adiadas
exigências contidas nas normas de
credenciamento deste Conselho Estadual
de Educação de Mato Grosso – CEE-MT.
Art. 49 Os processos de credenciamento e
autorização das Escolas Indígenas devem
conter obrigatoriamente um Parecer
Técnico do Conselho Estadual de Educação
Escolar Indígena-CEEI-MT.
Parágrafo
único
Às
Assessorias
Pedagógicas cabem o envio dos processos
das Escolas Indígenas, primeiramente ao
Conselho Estadual de Educação Escolar
Indígena – CEEI, para análise e parecer
técnico, após o que os processos devem ser
encaminhados
ao
CEE-MT
para
continuidade do seu trâmite.
Art. 50 O credenciamento da Escola
Indígena, de caráter único e permanente,
assegura sua inserção no Sistema Estadual
de Ensino, e constitui-se de um ato que a
habilita para a oferta da Educação Básica,
na modalidade Educação Escolar Indígena,
conforme os dispositivos legais vigentes.
Parágrafo único O credenciamento deve
ser requerido juntamente com a solicitação
de autorização de, pelo menos, uma etapa e
modalidade da Educação Básica.
Art. 51 A autorização da Educação Básica,
nas etapas e modalidades pretendidas,
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deve ser solicitada pelo Mantenedor da
Escola Indígena, ou pessoa devidamente
designada, em processo via web, no
SIPE/CEE-MT, e ou físico, nos termos da
legislação
estadual
vigente,
sendo
concedida por, no máximo, 5 (cinco) anos.
Art. 52 A solicitação de autorização de
salas anexas deve constar em processo de
autorização das etapas e modalidades da
Educação Básica, instruído pela escola
sede, nos termos da legislação vigente,
devendo
o
ato
autorizativo,
obrigatoriamente, citá-las.

mediante consulta
Convenção 169/OIT:

pública,

conforme

I. por iniciativa do mantenedor, entendida
como voluntária;
II. por
determinação
da
autoridade
competente, entendida como desativação
compulsória.
Parágrafo único - A desativação das
atividades, nas formas acima previstas,
pode ocorrer em caráter:
I. definitivo;

Parágrafo único No processo de que trata
o caput deste artigo deve constar no
SIPE/CEE-MT todas as informações
pertinentes às salas anexas, inclusive a
qualificação dos profissionais que nelas
atuam.

II. temporário;

Art. 53 Sempre que necessário, o CEE/MT
pode solicitar ao Conselho Estadual de
Educação Escolar Indígena-CEEI-MT visita
in loco às salas anexas, para verificar as
condições de oferta do processo ensinoaprendizagem, da infraestrutura e dos
materiais didático-pedagógicos, entre outros
aspectos.

Art. 58 Para a desativação voluntária de
atividades que estejam dentro do prazo de
vigência do ato legal de funcionamento, a
Mantenedora deve instruir processo, via
web, no SIPE/CEE-MT, constituído de:

Art. 54 No caso da Escola Indígena
credenciada e autorizada que opte pela
oferta das etapas e ou modalidades da
Educação Básica em salas anexas, em
razão de demanda comprovada, deve a
mesma instruir processo de ampliação de
oferta, em aditamento ao ato autorizativo,
conforme legislação em vigor.
Art. 55 A Escola Indígena tem um prazo de
180 (cento e oitenta) dias, antes do término
da vigência do ato autorizativo, para solicitar
nova autorização, atendendo as disposições
da legislação vigente.
Seção IV
Da Desativação e Reativação das
Atividades das Unidades Escolares
Art. 56 Desativação é o ato que efetiva o
fechamento de uma Escola Indígena ou a
paralisação da oferta de etapas e
modalidades da Educação Básica.
Art. 57 A desativação de Escola Indígena
ou de cursos de qualquer etapa ou
modalidade de ensino pode ocorrer,

III. parcial, quando se tratar de curso, etapa
e de modalidade a paralisar;
IV. total, no caso de estabelecimento de
ensino.

I. justificativa,
desativação;

incluindo

o

caráter

da

II. Cronograma de desativação;
III. descrição dos procedimentos relativos à
continuidade da oferta regular de ensino até
a desativação;
IV. garantia de regularidade de escrituração
escolar e arquivo;
V. cópia da ata de reunião com estudantes,
pais ou responsáveis, quanto à desativação;
VI. prova escrita de transferência do acervo
documental, nos casos em que couber;
VII. cópia
dos
atos
legais
de
credenciamento do estabelecimento de
ensino e autorização dos cursos para
comprovação dos prazos de vigência;
VIII. verificação “in loco” da situação da
escola pelo Conselho Estadual de
Educação Escolar Indígena-CEEI-MT que
deve emitir parecer técnico prévio, sobre a
desativação, pautado em razões de ordem
social, financeira, de recursos humanos ou
de outras que possam ser percebidas;
IX. concordância
formalizada
da
comunidade
indígena
quanto
ao
fechamento das atividades escolares, com
as devidas justificativas.
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Art. 59 No caso de desativação cabe à
Assessoria
Pedagógica/Seduc-MT
a
responsabilidade
de
orientar
as
comunidades indígenas sobre a destinação
da documentação escolar, do acervo, das
instalações e equipamentos que integram o
patrimônio,
informando
os
setores
competentes por meio de relatório
circunstanciado.
§ 1º Em se tratando de unidade escolar
pública, as exigências para desativação
contidas nesta normativa devem ser
substituídas pelos documentos tramitados
perante a autoridade do respectivo ente
federativo mantenedor.
§ 2º É de responsabilidade da unidade
escolar expedir documentação regular, em
tempo hábil, para assegurar aos estudantes
a continuidade de estudos.
§ 3º A regularidade dos atos da escola, em
relação ao processo de desativação
voluntária, deve ser verificada “in loco” pela
Assessoria Pedagógica, no município.
§ 4º O reconhecimento do pedido de
desativação voluntária de etapas e/ou
modalidades é divulgado em ato próprio do
CEE-MT.
Art. 60 A desativação voluntária temporária
pode ser autorizada, no máximo, até 02
(dois) anos, período em que ficam
suspensos os efeitos do ato de autorização
dos cursos desativados.
Parágrafo único A reativação das
atividades depende de manifestação
expressa da Mantenedora, devendo a
unidade escolar solicitar verificação “in loco”
pela Assessoria Pedagógica para constatar
as reais condições de funcionamento.
Art. 61 A desativação voluntária definitiva,
parcial ou total, implica na revogação formal
da autorização das etapas e modalidades
desativadas.
§ 1º No caso de desativação parcial, a
documentação escolar deve ficar sob a
guarda do próprio estabelecimento de
ensino.
§ 2º No caso de desativação definitiva e
total, a documentação escolar deve ser
recolhida pela Assessoria Pedagógica do
município, para efeito de arquivamento,
observadas todas as cautelas legais e

normativas, principalmente aquelas quanto
ao resguardo dos direitos dos discentes
envolvidos.
Art. 62 A desativação compulsória de
estabelecimento de ensino ou cursos
atende aos trâmites previstos em norma
específica e respeitará todos os direitos dos
envolvidos, mormente ao contraditório e à
ampla defesa previstos na legislação
vigente.
Seção V
Das Mudanças de Sede e de
Denominação da Mantida
Art. 63 Quando houver uma mudança do
endereço/sede e ou de denominação da
Escola Indígena, a direção deve informar
primeiramente ao Conselho Estadual de
Educação Escolar Indígena - CEEI-MT, em
ofício, o qual deverá manifestar-se sobre
a(s)
mudança(s),
em
documento
devidamente formalizado.
Parágrafo único Os documentos acima
devem ser encaminhados à Mantenedora
para conhecimento, após o que a mesma
enviará ao CEE-MT para os devidos
registros, por meio da instrução dos
respectivos processos.
Art. 64 A informação sobre a mudança de
denominação deve vir acompanhada de
manifestação da comunidade indígena que
contextualize a mesma e a justifique.
Art. 65
No caso de mudança de
endereço/sede, além dos documentos
acima mencionados, deve acompanhá-los
um relatório antropológico circunstanciado,
do Conselho Estadual de Educação Escolar
Indígena - CEEI-MT sobre a(s) nova(s)
dependência(s) da Escola e outras
informações que sejam consideradas
pertinentes, sempre em conformidade com
a realidade de cada povo.
Capitulo IV
Da Formação dos Profissionais da
Educação Escolar Indígena
Art. 66
A formação dos profissionais
Indígenas deve dar-se em cursos de
graduação.
§ 1º Em casos excepcionais, é permitida a
atuação de docentes com formação de
Magistério Intercultural Indígena, entre
outras de nível médio.
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§ 2º As referências legais para a
regulamentação de programas e cursos
destinados à formação inicial e continuada
de professores indígenas, no âmbito do
Sistema Estadual de Ensino e de suas
instituições formadoras são as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores Indígenas, e as disposições
desta Resolução.
Seção I
Da Formação
Art. 67 Os princípios a serem considerados
na formação de professores indígenas, no
Sistema Estadual de Ensino, são os
seguintes:
I. respeito à organização sociopolítica e
territorial dos povos e comunidades
indígenas;
II. valorização das línguas indígenas
entendidas como expressão, comunicação
e análise da experiência sociocomunitária;
III. reconhecimento do valor e da efetividade
pedagógica dos processos próprios e
diferenciados de ensino e aprendizagem
dos povos e comunidades indígenas;
IV. promoção de diálogos interculturais entre
diferentes conhecimentos, valores, saberes
e experiências;
V. articulação dos diversos espaços
formativos, tais como a comunidade, o
movimento indígena, a família e a escola;
VI. articulação entre docentes, gestores e
demais profissionais da educação escolar e
destes com os educadores tradicionais da
comunidade indígena.
Art. 68 São objetivos dos cursos destinados
à formação de professores indígenas:
I. formar, em nível da Educação Superior e
do Ensino Médio, docentes e gestores
indígenas para atuar na Educação Escolar
Indígena com vistas ao exercício integrado
da docência, da gestão e da pesquisa,
assumida como princípio pedagógico;
II. fundamentar e subsidiar a construção de
currículos, metodologias, processos de
avaliação e de gestão de acordo com os
interesses de escolarização dos diferentes
povos e comunidades indígenas;

III. desenvolver estratégias que visem à
construção dos projetos políticos e
pedagógicos das escolas indígenas com
desenhos
curriculares
e
percursos
formativos diferenciados e que atendam às
suas especificidades étnicas, culturais e
linguísticas;
IV. fomentar pesquisas voltadas para as
questões do cotidiano escolar, para os
interesses e as necessidades culturais,
sociais, étnicas, políticas, econômicas,
ambientais e linguísticas dos povos
indígenas e de suas comunidades,
articuladamente aos projetos educativos
dos povos indígenas;
V. promover a elaboração de materiais
didáticos e pedagógicos bilíngues e
monolíngues,
conforme
a
situação
sociolinguística e as especificidades das
etapas e modalidades da Educação Escolar
Indígena requerida nas circunstâncias
específicas de cada povo e comunidade
indígena;
VI. promover a articulação entre os
diferentes níveis, etapas, modalidades e
formas da Educação Escolar Indígena,
desenvolvendo programas integrados de
ensino e pesquisa, de modo orgânico, em
conformidade com os princípios da
educação escolar específica, diferenciada,
intercultural e bilíngue.
Art. 69 A formação inicial de professores
indígenas deve ser realizada em cursos
específicos de licenciaturas e pedagogia
intercultural e, quando for o caso, em outros
cursos de licenciatura, programas especiais
de formação pedagógica e aproveitamento
de estudos ou, ainda, excepcionalmente,
em outros cursos destinados ao magistério
indígena de nível médio, nas modalidades
normal ou técnica.
Art. 70
A formação continuada de
professores indígenas deve dar-se por meio
de atividades formativas, cursos e
programas específicos de atualização,
extensão e qualificação profissional, e de
pós-graduação, em consonância com os
projetos das escolas indígenas e dos
Sistemas de Ensino e na conformidade com
as realidades dos povos indígenas.
Art. 71 As Mantenedoras, municipais ou
estadual, do Sistema Estadual de Ensino,
devem garantir aos professores indígenas a
formação inicial em serviço e, quando for o
caso, a formação inicial e continuada,
concomitante com a sua escolarização,
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respeitada a diversidade cultural, diferenças
étnicas e a realidade geoeconômica, em
harmonia com os projetos de bem viver de
cada povo.
§1º A formação inicial e continuada em
serviço deve ser assegurada aos
professores indígenas, sem prejuízo do
calendário letivo das escolas indígenas.
§2º As garantias, de que trata o caput deste
artigo, devem ser extensivas aos indígenas
que atuam na docência e na gestão dos
programas de Educação Escolar Indígena,
tanto os ofertados nas Escolas Indígenas
quanto os realizados na Seduc-MT, seus
órgãos regionalizados e no CEE-MT.
Art. 72 O perfil dos professores indígenas,
as propostas curriculares e os respectivos
projetos pedagógicos devem tomar como
referência, em sua elaboração, as
disposições das DCNs para a Formação de
Professores Indígenas.
Art. 73 A formação dos professores
indígenas no Estado de Mato Grosso,
específica e diferenciada, deve ser
desenvolvida pelas instituições estaduais
públicas de ensino, podendo estabelecer
parcerias com os municípios, com
instituições federais e organizações não
governamentais indígenas e não indígenas,
em regime de colaboração, nos termos das
respectivas
Diretrizes
Curriculares
Nacionais - DCN.
§ 1º Com o objetivo de assegurar a
qualidade e o respeito às especificidades
desta formação, a participação dos
indígenas nos quadros de formadores e da
gestão desses cursos é primordial para a
colaboração institucional, a promoção do
diálogo
intercultural
e
o
efetivo
estabelecimento de relações sociopolíticas,
culturais e pedagógicas mais simétricas.
§ 2º A participação de indígenas nesses
quadros, de forma dialógica e colaborativa,
deve ocorrer:
I. a partir da indicação das comunidades
indígenas, de suas escolas e do colegiado
do curso planejado para a formação de
professores indígenas;
II. com base no reconhecimento dos seus
saberes e papéis sociocultural, político,
religioso ou linguístico, independentemente
de possuírem formação escolarizada.

§ 3° As instituições formadoras devem
adequar suas estruturas organizacionais
para garantir a participação indígena nos
processos de formação de formadores,
assegurando-lhes as condições necessárias
para esse fim.
Art. 74 As instituições formadoras devem
promover a formação dos formadores que
atuam nos cursos destinados à formação
inicial e continuada de professores
indígenas, ao definir, nos seus projetos
pedagógicos de cursos, os objetivos e as
estratégias de implementação dessa
formação, que deve contemplar nos seus
fundamentos básicos:
I. as Diretrizes Curriculares Nacionais e
Operacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação-CNE para a
Educação Escolar Indígena e para a
formação de seus professores;
II. as Diretrizes Nacionais definidas pelo
CNE para o ensino da história e da cultura
dos povos indígenas nos currículos
escolares;
III. as Diretrizes Gerais de Educação em
Direitos Humanos e Educação Ambiental e
demais diretrizes definidas pelo CNE,
consideradas requisitos para a formação de
formadores indígenas;
IV. a Base Nacional Comum CurricularBNCC e uma parte diversificada definidas, a
primeira, de acordo com a legislação
vigente, e a segunda, de acordo com as
especificidades
do
Documento
de
Referencia Curricular de Mato Grosso DRCMT;
V. o projeto pedagógico dos cursos
destinados à formação inicial e continuada
de professores indígenas;
VI. os estudos e as pesquisas históricas,
antropológicas e linguísticas sobre os
grupos indígenas partícipes da formação.
Art. 75 As Mantenedoras do Sistema
Estadual de Ensino, sejam municipais ou
estadual, além da formação inicial e
continuada de professores indígenas,
devem desenvolver uma política de
formação e capacitação continuada para os
técnicos, assessores e demais profissionais
que atuam na Educação Escolar Indígena.
Parágrafo único Nas políticas públicas de
formação
inicial
e
continuada
de
professores deve estar incluída linha de
ação de publicação sistemática de material
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didático,
específico
e
diferenciado,
elaborado por professores e estudantes
indígenas, na perspectiva de favorecer
estudos e pesquisas.
Art. 76 A participação de representantes
indígenas na gestão dos programas e
cursos destinados à formação inicial e
continuada de professores indígenas e na
formação de técnicos e assessores, deve
ser viabilizada de modo pleno e efetivo,
cabendo às instituições formadoras criar
instâncias específicas que propiciem essa
participação e o seu controle social.
§ 1º A Organização dos Professores
Indígenas de Mato Grosso-OPRIMT,
Técnico Administrativo Escolar – TAE,
Apoio Administrativo Educacional - AAE,
assim como o Conselho Estadual de
Educação Escolar Indígena – CEEI e a
FUNAI devem participar ativamente na
gestão dos programas e cursos destinados
à formação de seus profissionais como
forma de assegurar o controle social e a
autonomia por parte dos professores
indígenas na construção dos seus
processos de educação escolar e da sua
formação docente.
§ 2º As instituições formadoras devem
ampliar seus espaços de participação,
envolvendo, além dos indígenas, as
representações das instituições parceiras
na oferta da formação inicial e continuada de
professores indígenas.
Art. 77 O ingresso dos profissionais da
educação deve dar-se por meio do concurso
público que contemple obrigatoriamente
conhecimentos específicos dos povos
indígenas.
Art. 78 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial, a
Resolução Normativa nº 201/2004 CEE-MT.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 05 de abril de 2019.
ADRIANA TOMASONI
Presidente CEE-MT
Homologo:

Marioneide Angelica Kliemaschewsk
Secretária de Estado de Educação
Nilton Borges Borgato
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Resolução Normativa nº 003/2020CEE/MT.
Dispõe sobre as Normas de
Reorganização do Calendário para
o Ano Letivo de 2020, a serem
adotadas
pelas
instituições
pertencentes ao Sistema Estadual
de Ensino, em razão da Pandemia
da COVID-19.
O Conselho Estadual de Educação de
Mato
Grosso, com base nas suas
atribuições legais e regimentais previstas
na Lei Complementar Nº 209, de 12 de
janeiro de 2005 e, tendo em vista o plano de
contingência e adoção de medidas com o
objetivo de reduzir os riscos de contágio e
de disseminação da Covid-19 e,
Considerando que, no dia 11 de março do
corrente ano, a Organização Mundial de
Saúde declarou, como pandemia, a infecção
humana pela COVID-19;
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de
04 de fevereiro de 2020, que declara
Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em razão da infecção
humana pela COVID-19;
Considerando o Decreto nº 407, de 16
março de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da emergência
de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente da Covid-19 a
serem adotadas pelo Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências;
Considerando que em 18 de março de 2020,
o Conselho Nacional de Educação (CNE)
veio a público elucidar aos sistemas e às
redes de ensino de todos os níveis, etapas
e modalidades, em função da necessidade
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de reorganizar as atividades acadêmicas
por conta de ações preventivas à
propagação da COVID-19.
Considerando o Decreto nº 413, de 18 de
março de 2020, que dispõe sobre as novas
medidas para o enfrentamento da
emergência
de
saúde
pública
de
importância internacional decorrente da
Covid-19 a serem adotadas pelo Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências;
Considerando que em 1º de abril de 2020,
o Governo Federal editou a Medida
Provisória nº 934 que estabelece normas
excepcionais para o ano letivo da educação
básica e do ensino superior decorrentes das
medidas para enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Considerando as alterações feitas na
Portaria 343 do GAB/MEC, de 17 de março
de 2020, que dispõe sobre “substituição das
aulas presenciais por aulas em meios
digitais enquanto durar a situação de
pandemia do Novo Coronavírus – COVID19” e pela Portaria 345/2020 de 19 de março
de 2020 do GAB/MEC, publicada no dia 17
de março de 2020, que altera a Portaria
MEC nº 343, de 17 de março de 2020.
Considerando o Parecer CNE/CP nº
05/2020, que dispõe sobre a rreorganização
do Calendário para o Ano Letivo de 2020 e
possibilita o cômputo de atividades não
presenciais para fins de cumprimento da
carga horária mínima anual, em razão da
Pandemia da COVID-19;
Considerando que uma das principais
medidas para conter a disseminação do
novo Coronavírus é o isolamento e o
distanciamento social, conforme orientação
das autoridades sanitárias;
Considerando que a LDBEN 9.394/96, nos
Art. 23, § 2º, prevê a competência do
respectivo Sistema de Ensino para a
definição do Calendário para o Ano Letivo
de 2020, adequando-o às peculiaridades
locais, sempre que o interesse do processo
de aprendizagem assim o recomendar,
inclusive por questões climáticas e

econômicas, garantindo a obrigatoriedade
do cumprimento do Art. 24, inciso I;
Considerando a autonomia dos Sistemas de
Ensino para deliberarem quanto a questões
operacionais relativas ao calendário anual
das instituições escolares, desde que
assegurada a carga horária mínima de 800
(oitocentas) horas ao estudante da
Educação Básica e suas modalidades,
conforme Art. 24 da LDBEN 9.394/96;
Considerando que a pandemia provocada
pela COVID-19, neste período, mobiliza o
órgão normativo para regulamentar, de
forma excepcional e temporária, as
atividades para o ano letivo de 2020.
RESOLVE:
Art.1º. Orientar as instituições de ensino
vinculadas ao CEE/MT a adotarem as
providências necessárias e suficientes para
assegurarem
o
cumprimento
dos
dispositivos da LDBEN 9.394/96, nos termos
de parâmetros organizativos das atividades
escolares e execução de seus currículos e
programas, e atendendo a Medida
Provisória 934/2020 que define como
obrigatório o cumprimento das 800
(oitocentas horas) no ano letivo de 2020.
Art. 2º. Nesse sentido, as instituições
vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado
de Mato Grosso, públicas ou privadas da
Educação Básica e públicas de Educação
Superior, tendo em vista a importância da
gestão do ensino e da aprendizagem, dos
espaços e dos tempos escolares, deverão
reorganizar seus Calendário para o Ano
Letivo de 2020 quando do retorno às
atividades presenciais.
Parágrafo Único. Para tanto, podem propor,
para além de aulas presenciais, a realização
de atividades pedagógicas não presenciais,
desde que precedida da interação entre o
professor, o estudante e a familia,
significando a ação pedagógica.
Art.3º. A reorganização do Calendário para
o Ano Letivo de 2020 deve considerar que a
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principal finalidade do processo educativo é
o atendimento dos direitos e objetivos de
aprendizagem, previstos para cada etapa
educacional da educação básica e superior,
expressas na Base Nacional Comum
Curricular, nas Diretrizes Curriculares
Nacionais e Educação Superior e de
Educação Profissional e Tecnológica e no
Documento de Referência Curricular para
Mato Grosso, que se desdobram nos
currículos e propostas pedagógicas das
instituições.
Art.4º. Na reorganização do Calendário
para o Ano Letivo de 2020, poderão utilizar
as seguintes possibilidades:
I - atividades pedagógicas não presenciais
que podem acontecer por meios de
Tecnologias de Informação e Comunicação:
videoaulas, conteúdos organizados em
plataformas
virtuais
de
ensino
e
aprendizagem, redes sociais, correio
eletrônico, blogs e outros;
II - atividades pedagógicas não presenciais
que podem acontecer por veículos de
comunicação: programas de televisão ou
rádio;
III - atividades pedagógicas não presenciais
que podem acontecer pela adoção de
material didático impresso com orientações
pedagógicas, distribuídos aos estudantes e
seus pais ou responsáveis, contendo
orientação de leituras, projetos, pesquisas,
atividades e exercícios indicados nos
materiais didáticos.
Art. 5º. Na reorganização dos Calendários
para o Ano Letivo de 2020, as instiuições
devem:
I - assegurar medidas que amenizem as
perdas dos estudantes devido à suspensão
de atividades presenciais, a fim de garantir,
minimamente, que os direitos e objetivos da
aprendizagem, previstos nos seus Projetos
Pedagógicos
(quer
através
dos
anos/ciclos/períodos), sejam alcançados até
o final do ano letivo de 2020;
II - garantir adequação às peculiaridades
locais, inclusive climáticas, econômicas e de
saúde sem, com isso, reduzir o número de
horas letivas previstas em Lei, ou seja, sem
redução das 800 (oitocentas) horas de

atividade escolar obrigatória, conforme
previsto no § 2º, do art. 23, da LDBEN
9.394/96 e na Medida Provisória 934/2020;
III - propor ações diagnósticas para
verificação da aprendizagem assimilada,
bem como ações para amenizar possíveis
dificuldades ocorridas na aquisição do
conhecimento.
Art. 6º. Na reorganização dos Calendários
para o Ano Letivo de 2020, o cumprimento
da carga horária mínima prevista poderá ser
feita por meio das seguintes alternativas, de
forma individual ou conjunta:
I - reposição da carga horária de forma
presencial ao final do período de
emergência;
II - cômputo da carga horária de atividades
pedagógicas não presenciais realizadas
enquanto persistirem restrições sanitárias
para presença de estudantes nos ambientes
escolares;
III - cômputo da carga horária de atividades
pedagógicas não presenciais (mediadas ou
não por tecnologias digitais de informação e
comunicação),
realizadas
de
forma
concomitante ao período das aulas
presenciais, quando do retorno às
atividades.
Parágrafo único. A reposição de carga
horária de forma presencial se dará pela
programação de atividades escolares no
contraturno ou em datas programadas no
calendário original, como dias não letivos,
podendo se estender para o ano civil
seguinte, observando a legislação vigente.
Art. 7º. A reorganização do Calendário para
o Ano Letivo de 2020 poderá alterar a
programação para o recesso, bem como o
período de provas, exames, reuniões
docentes, datas comemorativas e outras,
observando-se a legislação pertinente
quanto a questões de cunho cultural e
religiosa.
Art. 8º. Todas as alterações propostas para
a reorganização do Calendário para o Ano
Letivo de 2020 deverão ser encaminhados
aos
órgãos
de
supervisão,
para
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monitoramento.
Art. 9º. As instituições deverão registrar e
arquivar as comprovações das atividades
pedagógicas não presenciais realizadas, a
fim de computar a carga horária de atividade
durante o período de excepcionalidade.
Parágrafo único. O registro das atividades
e da participação efetiva dos docentes e
estudantes devem ser validados pela
instituição ao final do período de
excepcionalidade, conforme planejamento
elaborado,
como
comprovação
do
cumprimento
da
reorganização
do
Calendário para o Ano Letivo de 2020
proposto.
Art.10. No entanto, enquanto durar as
condições de isolamento social, as
instituições pertencentes ao Sistema
Estadual de Ensino que optarem por
desenvolver atividades pedagógicas não
presenciais, devem elaborar um Plano
Pedagógico Estratégico e encaminhar aos
órgãos
supervisores:
Assessoria
Pedagógica (SEDUC) para a Educação
Básica e a Superintendência da Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SECITECI), para a Educação
Profissional e Superior pública, no prazo de
até 30 dias, após a publicação dessa
Resolução.
Art. 11. A elaboração do Plano Pedagógico
Estratégico deve conter:
I- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:
nome do estabelecimento de ensino,
endereço, mantenedor, gestor responsável,
coordenação
pedagógica,
Etapas/Modalidades que oferece com os
respectivos números de turmas por turno;
II- JUSTIFICATIVA:
apresentar
a
justificativa do plano, contemplando um
breve histórico das situações bem como a
cronologia
das
ações
propostas,
distinguindo-as entre as atividades durante
a pandemia, frente ao isolamento social e as
atividades propostas quando do retorno às
atividades presenciais.
III- OBJETIVOS
DAS
ATIVIDADES:
descrever os objetivos de forma clara,

demonstrando o que se espera como
resultado do Plano Pedagógico Estratégico.
IV- CONTEXTUALIZAÇÃO: apresentar, de
forma concisa, a situação/perfil da
instituição indicando situações identificadas
no que se refere às condições de acesso
dos estudantes aos recursos digitais, bem
como os mecanismos adotados para suprir
possíveis deficiências de comunicação ou
atendimento adequado;
V- METODOLOGIA: Definir estratégias,
sequências didáticas, aulas, roteiros de
estudo, estabelecendo para cada ação,
além das regularidades, a carga horária
destinada de acordo com os direitos e
objetivos
da
aprendizagem
dos
componentes curriculares, respeitadas as
peculiaridades de cada etapa de ensino e
condições de flexibilização de acesso aos
estudantes que não possuem condições
estruturais.
VI- DIVULGAÇÃO:
apresentar
os
mecanismos que a instituição utilizará para
tornar conhecido o Plano Pedagógico
Estratégico pelos membros da comunidade
institucional.
VII- RECURSOS
E
FERRAMENTAS:
identificar as formas de ensino a serem
utilizadas no período de isolamento, desde
as atividades pedagógicas realizadas não
presenciais, incluindo a aprendizagem
realizada por Tecnologias de Informação e
Comunicação, uma vez que ela proporciona
maior versatilidade e oportunidade de
interação. Assim, deve istar as ações e
descrever formas de acesso a cada um dos
recursos e ferramentas, links, definindo
canais de comunicação, além de relacionar
as ferramentas disponibilizadas aos
docentes.
VIII- ATUAÇÃO: descrever como ocorrerá
participação do professor, da equipe
pedagógica, do gestor, da família e do
estudante. Nesse sentido, deve projetar
claramente os papéis e expectativas de
cada participante desse processo educativo,
demonstrando como os estudantes serão
orientados e apoiados, garantindo, assim, a
qualidade do processo de ensino e
aprendizagem.
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IX- REGISTROS: demonstrar a forma de
registo da frequência dos estudantes e dos
conteúdos ministrados, observando os
direitos e objetivos de aprendizagem dos
componentes curriculares, demonstrando
como fará a flexibilizando do acesso aos que
não possuem condições.
X- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:
descrever as formas de avaliação das
atividades pedagógicas não presenciais,
assim como as formas de avaliação a serem
utilizadas após o retorno à normalidade,
apresentando a proposta tanto do
disgnóstico quanto da recuperação da
aprendizagem que serão adotadas pela
instituição.
Art. 12. As escolas privadas ou redes
públicas que não admitiram para si o
sistema de atividades pedagógicas não
presenciais, tendo paralisado sem nenhuma
atividade, deverão, após definido o retorno
às aulas, apresentar novo Calendário para o
Ano Letivo de 2020 aos órgãos de
supervisão: as Assessoria Pedagógicas no
caso das instituições de educação básica e
para a superintendência de educação
profissional e superior da SECITECI, no
caso das instituições de ensino superior,
demonstrando como se dará a reposição
das aulas.
Art. 13. Compete aos mantenedores das
instituições públicas e filantrópicas a
decisão da manutenção da oferta da
alimentação escolar durante o periodo em
que permanecerem as medidas de
prevenção a COVID -19, bem como a forma
de organização com que será feita a sua
entrega.
Art. 14.
Os Conselhos Municipais de
Educação poderão adotar esta resolução ou
admitirem resoluções próprias ou de
semelhante
teor,
em
regime
de
colaboração, respeitadas a autonomia dos
sistemas.
Art.15. Excetuam-se desta deliberação, as
atividades de aprendizagem supervisionada
em serviço para os Cursos na Área da
Saúde, as práticas profissionais em estágios
e atividades em laboratórios.

Art. 16. O retorno a atividades presenciais
deve respeitar as regras de biossegurança
editadas pelos respectivos entes federados.
Art.17. Revoga-se a Resolução Normativa
Nº 002/2020-CEE/MT.
Art. 18. O Conselho Estadual de Educação
de Mato Grosso, se necessário, fará novas
manifestações, com relação a essa matéria.
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 10 de junho de 2020.

ADRIANA TOMASONI
Presidente do CEE-MT
HOMOLOGO:
Marioneide Angélica Kliemaschewsk
Secretária de Estado de Educação
Nilton Borges Borgato
Secretário de Estado
Tecnologia e Inovação

de

Ciência,

Resolução Normativa nº 001/2021CEE/MT
Institui normas para a
organização do movimento
estudantil
e
entidades
representativas
dos
estudantes no Sistema
Estadual de Ensino de Mato
Grosso
e
dá
outras
providências.

O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições legais, considerando o
disposto na Constituição Federal, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9.394/1996, na Lei Federal nº 7.398/1985Dispõe sobre a organização de entidades
representativas dos estudantes de 1º e 2º
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graus e dá outras providências, na Lei
Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança
e Adolescente, Lei Federal Nº 12.933/2013Dispõe sobre o benefício do pagamento de
meia-entrada para estudantes, idosos,
pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29
anos comprovadamente carentes em
espetáculos artístico-culturais e esportivos,
e revoga a Medida Provisória no 2.208, de
17 de agosto de 2001, Lei Federal
12.852/2013 Estatuto da juventude, na Lei
Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação – PNE, na Lei Estadual nº
7.040/1998, na Lei Estadual Nº 7.621/2002,
na Lei Estadual Nº 9.311/2010, na Lei
Estadual nº 10.111/2014 – Plano Estadual
de Educação, e, por decisão da 5ª Sessão
Ordinária da Plenária, do dia 03 de março de
2020,

Art. 3º O movimento estudantil e entidades
afins representam, de modo autônomo, os
estudantes da Educação Básica e da
Educação
Superior
Pública,
cujas
finalidades políticas, educacionais, sociais,
desportivas e relativas à diversidade
cultural, representam os interesses dos
estudantes.

R E S O L V E:

Art. 5º Os estabelecimentos de ensino,
onde houver Grêmio Estudantil constituído,
deverão assegurar às organizações de
representação estudantil:

Art. 1º Na forma da Lei, fica assegurada
aos estudantes do ensino básico público e
privado, a organização de Grêmios
Estudantis, autônomos e democráticos,
como entidades representativas de seus
interesses, com acesso às unidades de
ensino.
§ 1⁰ A criação de Grêmio Estudantil dar-seá por meio de Assembleia Geral dos
Estudantes
convocada
para
esta
finalidade.
§ 2⁰ Compete exclusivamente aos
estudantes a definição dos critérios para
elaboração do estatuto e demais questões
referentes à organização dos Grêmios
Estudantis.
§ 3⁰ A Gestão da Escola e o Conselho
Deliberativo da Comunidade EscolarCDCE devem colaborar com a organização
e funcionamento do Grêmio Estudantil,
proporcionando condições necessárias à
realização de atividades.
Art. 2º Aos estudantes do Ensino Superior
em estabelecimentos públicos do Sistema
Estadual de Ensino, fica assegurada a livre
organização de Centros Acadêmicos,
Diretórios
Acadêmicos
e
Diretórios
Centrais
de
Estudantes,
enquanto
entidades autônomas e democráticas, para
representar os interesses dos estudantes.

Art. 4º É de competência exclusiva da
assembleia geral de estudantes, a
definição da forma, dos critérios, dos
estatutos e demais questões referentes à
organização dos Grêmios Estudantis,
Centros
Acadêmicos,
Diretórios
Acadêmicos e Diretórios Centrais de
Estudantes, desde que em acordo com as
legislações pertinentes.

I. Espaço para a realização de reuniões e
outras atividades previamente acordadas
com o estabelecimento de ensino;
II. A circulação de representantes de
entidades
estudantis
municipais,
estaduais e nacionais com sede em Mato
Grosso,
desde
que
agendada
previamente;
III. O espaço físico para a realização de
reuniões do Grêmio Estudantil nas
unidades escolares será garantido desde
que acordado com as mantenedoras e
mantidas.
Art. 6º As instituições públicas de ensino
deverão, obrigatoriamente, garantir aos
órgãos de representação estudantil, a
participação dos estudantes nos conselhos
deliberativos de natureza acadêmica,
fiscal, consultiva e executiva.
Parágrafo único Será vedada a ingerência
de qualquer segmento que não seja
estudantil, na organização e funcionamento
dos movimentos do segmento.
Art. 7º O Grêmio Estudantil deve ter como
objetivos primordiais:
I. Propiciar o engajamento dos estudantes
nas atividades da unidade escolar;
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II. Desenvolver o senso crítico, político,
laico e participativo dos estudantes, bem
como, o reconhecimento e respeito à
Diversidade Cultural.
Art. 8º Compete ao Grêmio Estudantil:
I. Informar aos gestores da unidade
escolar os nomes de seus representantes
eleitos pelo voto direto;
II. Cooperar
com
o
funcionamento
pedagógico e administrativo da escola,
buscando
o
aprimoramento
e
fortalecimento da Gestão Democrática,
na rede pública de ensino;
III. Defender o ensino de qualidade que
atenda às demandas da comunidade
estudantil;
IV. Despertar, no corpo discente, a
responsabilidade, a participação nas
atividades escolares e a convivência
pacífica na comunidade escolar.
Parágrafo
Único.
Nos
casos
de
estudantes com idade inferior a 18 anos de
idade, a participação efetiva estará
subordinada à autorização dos pais ou
responsáveis legais.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
ADRIANA TOMASONI
Presidente CEE-MT
Homologo:
Alan Resende Porto
Secretário de Estado de Educação
Nilton Borges Borgato
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Resolução Normativa nº 002/2021/CEEMT

Estabelece normas para a oferta da
Escola
Bilíngue,
Escola
Internacional
e
Escolas
que
oferecem Programas Bilíngues em
unidades escolares da Educação
Básica pertencentes ao Sistema
Estadual de Ensino.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, em cumprimento às
disposições contidas nos incisos e
parágrafos do art. 208 e incisos do art. 209,
da Constituição Federal, e na Lei nº
9.394/96-LDB, com fundamento no art. 33
da Lei Complementar Estadual nº 49/98, de
1º de outubro de 1998 e suas posteriores
modificações,
e,
considerando
a
necessidade de atualizar normas para o
Sistema Estadual de Ensino, por decisão da
4ª Sessão Ordinária da Plenária, do dia 23
de fevereiro de 2021,
R E S O L V E:
Art. 1º Escolas Bilíngues são unidades
escolares que contemplam no seu projeto
pedagógico duas ou mais línguas,
vivenciadas por meio de experiências
culturais, em diferentes contextos de
aprendizado
e
com
um
número
diversificado de componentes curriculares,
de forma que os estudantes incorporem, ao
longo do tempo, o novo código linguístico.
Art. 2º A Escola Bilíngue deve:
I. Apresentar Matriz Curricular com carga
horária mínima prevista na legislação
brasileira, distribuída por um mínimo de
200 (duzentos) dias de efetivo trabalho
escolar, sendo a carga horária destinada
ao componente escolar em Língua
Portuguesa (Base Nacional Comum e
Parte
Diversificada,
obrigatórias),
acrescidas com a carga horária adequada
a cada nível de escolaridade
que
contemple a necessidade do ensino em
língua (s) estrangeira (s) adotada (s);
II. Apresentar
Matriz
Curricular
que
contenha
todos
os
componentes
curriculares, conforme a Lei de Diretrizes e
Bases e as Diretrizes Curriculares
Nacionais próprias à etapa de ensino
pretendida e as demais necessárias ao
intento do ensino ministrado na Escola
Bilíngue;
III. Possuir um ambiente que favoreça a
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imersão na língua e nas culturas nacional
e estrangeira, para desenvolver as
habilidades
que
oportunizem
aos
estudantes se apropriarem dos códigos e
culturas;
IV. Possuir um corpo docente brasileiro com
a devida habilitação às disciplinas que
lecionem e docentes com habilitação ou
proficiência na língua estrangeira adotada,
neste caso com certificação que a
comprove;
V. Ser
membro
de
uma
entidade
certificadora de Escolas Bilíngues que
acompanhe o cumprimento dos critérios
legais
e
renove
a
certificação
periodicamente;
VI. Oferecer oportunidades de intercâmbio,
considerando suas condições de oferta,
para intercambiar e certificar tanto os
discentes quanto os docentes através de
parcerias com entidades internacionais, a
fim de alcançar o domínio da língua
estrangeira adotada.

d) Unidades escolares brasileiras que são
mantidas e que atendem à legislação
educacional brasileira, que atendam a
cidadãos brasileiros, instaladas em outros
países, cujos estudos e documentos
escolares emitidos são válidos para fins de
continuidade de estudos no Brasil.
Art. 4º Para ser considerada Internacional,
a unidade escolar deverá:
I. ter na composição de sua equipe técnicoadministrativa, um diretor brasileiro e um
diretor do país representado, se esta for
uma exigência do acordo bilateral firmado;
II. ser membro de uma entidade certificadora
de reconhecimento Internacional;
III. oferecer oportunidades de intercâmbio;
IV. ministrar aulas de imersão na língua do
país estrangeiro;

Art. 3º Escolas Internacionais podem ser:

V. ser detentora de ato autorizativo
oficialmente pelo país-sede e pelo país
estrangeiro.

a) Escola estrangeira, com currículo,
calendário e jornada escolar estrangeiros,
supervisionada/fiscalizada por autoridades
educacionais estrangeiras, com aulas
ministradas em outro idioma, que não o
português como língua nativa, que pretende
se instalar no Brasil, devidamente
autorizada pelo governo brasileiro;

Art. 5º Escolas que oferecem programas
bilíngues, compreendem as unidades
escolares que contemplam, nos seus
projetos pedagógicos, duas ou mais línguas,
como atividades de enriquecimento do
currículo, e promovem a ampliação da carga
horária para ministrar a língua estrangeira
eleita.

b) Escola estrangeira instalada no Brasil,
valendo-se de acordo cultural ou de
cooperação técnica para oferecer ensino
bilíngue e bi-cultural, em dois períodos, um
em língua portuguesa e outro na língua
estrangeira,
desenvolvendo
currículos
planejados de forma integrada, com
certificados e diplomas validados e aceitos
nos dois países;

Art. 6º Escolas que oferecem programas
bilíngues devem:

c) Escola estrangeira instalada no Brasil,
oferecendo cursos regulares de acordo com
o sistema educacional do país de origem.
No outro período, paralelamente, oferece
cursos regulares, conforme o sistema
brasileiro de ensino, os quais são de livre
escolha para os filhos dos estrangeiros que
não
pretendem
continuar
estudos
superiores no Brasil, e obrigatório para
estudantes brasileiros e para estudantes
estrangeiros que pretendem continuar
estudos superiores no Brasil;

I.Apresentar Matriz Curricular com carga
horária mínima prevista na legislação
brasileira, distribuída por um mínimo de
200 (duzentos) dias de efetivo trabalho
escolar, sendo a carga horária destinada
ao componente escolar em Língua
Portuguesa (Base Nacional Comum e
Parte Diversificada, obrigatórias);
II.Ter Matriz Curricular que contenha todos
os componentes curriculares, conforme a
Lei de Diretrizes e Bases e as Diretrizes
Curriculares Nacionais próprias à etapa de
ensino pretendida;
III.Explicitar no seu Projeto Pedagógico a
carga horária adicional à forma como o
programa bilíngue é desenvolvido.

249

Art. 7º Somente as unidades escolares que
atenderem aos requisitos desta Resolução
poderão acrescentar em sua denominação
a expressão "Escola Bilíngue" e/ou "Escola
Internacional", desde que conste no voto do
respectivo Ato Autorizativo emitido pelo
CEE-MT.
Art. 8º As unidades escolares que apenas
ofereçam programas bilíngues não devem
utilizar em sua nomenclatura o termo de
Escola Bilíngue ou Internacional.
Art. 9º A autorização para funcionamento de
unidades escolares bilíngue e internacional
será concedida desde que atenda aos
requisitos estabelecidos nessa resolução,
por prazo máximo de 5 (cinco) anos,
podendo ser renovada.
Art. 10. As unidades escolares que já são
autorizadas e que adotam em sua
nomenclatura o termo de Educação Bilíngue
ou Internacional terão o prazo de 01 (um)
ano para realizar as adequações às normas
desta
Resolução,
mediante
encaminhamento de processo próprio ao
Conselho Estadual de Educação (CEE/MT).
Parágrafo Único. As unidades escolares
que não se adequarem em tempo hábil,
previsto no caput deste artigo, terão que
suprimir da sua denominação a expressão
"Escola
Bilíngue"
e/ou
"Escola
Internacional".
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 01 de março de 2021.
ADRIANA TOMASONI
Presidente CEE-MT
Homologo:
Alan Resende Porto
Secretário de Estado de Educação
Nilton Borges Borgato
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Resolução Normativa nº 003/2021/CEEMT
Estabelece normas para a
organização e a realização de
Estágio Supervisionado de
estudantes do Ensino Médio,
da
Educação
Profissional
Técnica de Nível Médio, e da
Educação Superior, presencial
e a distância, inclusive nas
modalidades de Educação
Especial e Educação de
Jovens e Adultos no Sistema
Estadual de Ensino de Mato
Grosso.

O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições legais, e de
conformidade com a Lei Federal nº
11.788/08, Lei Federal nº 9394/96, Lei
Complementar nº 49/98, com Resolução
CNE/CEB nº 01/04, Resolução CNE/CEB nº
02/05, Resolução CNE/CEB nº 06/2012, por
decisão da 5ª Sessão Ordinária da Plenária,
do dia 9 de março de 2021,
R E S O L V E:
Art. 1º A presente Resolução, em
atendimento ao prescrito no artigo 82 da
LDB, define diretrizes para a organização e
a realização de estágio de alunos da
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, presencial e EaD, inclusive nas
modalidades de Educação Especial e
Educação de Jovens e Adultos.
Art. 2º O estágio, como procedimento
didático-pedagógico e ato educativo, é
essencialmente uma atividade curricular de
competência da Instituição de Ensino (IE),
que deve integrar projeto pedagógico do
curso e o itinerário formativo do educando,
devendo ser planejado, executado e
avaliado, visando o aprendizado de
competências
próprias
da
atividade
profissional e à contextualização curricular,
objetivando
o
desenvolvimento
do
educando para a vida cidadã e para o
trabalho.
Parágrafo Único Para efeitos desta
Resolução entende-se que toda e qualquer
atividade de estágio deve ser sempre
curricular e supervisionada, assumida
intencionalmente pela IE como ato
educativo.
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Art. 3º O estágio poderá ser obrigatório ou
não-obrigatório, conforme determinação das
diretrizes curriculares da etapa, modalidade
e área de ensino e do projeto pedagógico do
curso
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido
como tal no projeto do curso, cuja carga
horária é requisito para aprovação e
obtenção de diploma.
§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele
desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária regular e
obrigatória.
§ 3º
As atividades de extensão, de
monitorias e de iniciação científica na
educação superior, desenvolvidas pelo
estudante,
somente
poderão
ser
equiparadas ao estágio em caso de previsão
no projeto pedagógico do curso.
Art.
4º
O
estágio
profissional
supervisionado, quando necessário em
função da natureza do itinerário formativo,
ou exigido pela natureza da ocupação, pode
ser incluído no plano de curso como
obrigatório ou voluntário, sendo realizado
em empresas e outras organizações
públicas e privadas, à luz da Lei nº
11.788/2008
e
conforme
Diretrizes
específicas
editadas
pelo
Conselho
Nacional de Educação.
§ 1º O plano de realização do estágio
profissional supervisionado deve ser
explicitado na organização curricular e no
plano de curso, uma vez que é ato educativo
de
responsabilidade
da
instituição
educacional
§ 2º A carga horária destinada à realização
de atividades de estágio profissional
supervisionado deve ser adicionada à carga
horária mínima estabelecida pelo Conselho
Nacional de Educação ou prevista no
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para
a duração do respectivo curso técnico de
nível médio ou correspondente qualificação
ou especialização profissional.
§ 3º Observado o prazo limite de cinco anos
para a conclusão do curso de educação
profissional de nível técnico, em caráter
excepcional,
quando
comprovada
a
necessidade de realização do estágio
obrigatório em etapa posterior aos demais
componentes curriculares do curso, o aluno

deve estar matriculado e a escola deve
orientar e supervisionar o respectivo
estágio, o qual deverá ser devidamente
registrado.
Art. 5º As Instituições de Ensino, nos termos
dos seus projetos pedagógicos, zelarão
para que os estágios sejam realizados em
locais que tenham efetivas condições de
proporcionar
aos
alunos
estagiários
experiências
profissionais,
ou
de
desenvolvimento sócio-cultural e científico,
pela participação em situações reais de vida
e de trabalho no seu meio.
§ 1º Serão de responsabilidade das
instituições de ensino a orientação e o
preparo de seus alunos para que os
mesmos apresentem condições mínimas
de competência pessoal, social e
profissional, que lhes permitam a obtenção
de resultados positivos desse ato
educativo.
§ 2º Os estagiários com necessidades
educacionais especiais terão direito a
serviço de apoio de profissionais de
educação especial e de profissionais da
área, objeto do estágio.
Art. 6º A realização de estágios, nos termos
da Lei nº 11.788/2008, aplica-se aos
estudantes
estrangeiros
regularmente
matriculados em cursos superiores no
Sistema Estadual de Ensino, autorizados ou
reconhecidos, observado o prazo do visto
temporário de estudante, na forma da
legislação aplicável.
Art. 7º As Instituições de Ensino e as
organizações concedentes de estágio
poderão contar com os serviços auxiliares
de agentes de integração, públicos ou
privados, mediante condições acordadas
em
instrumento
jurídico
apropriado,
devendo ser observada, no caso de
contratação com recursos públicos, a
legislação que estabelece as normas gerais
de licitação.
§1º Os agentes de integração poderão
responder por incumbências, tais como:
I. identificar oportunidades de estágio e
apresentá-las aos estabelecimentos de
ensino;
II. facilitar o ajuste das condições do
estágio a constar de instrumento jurídico
próprio e específico;
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III. prestar serviços administrativos, tais
como cadastramento de estudantes e de
campos e oportunidades de estágio;
IV. tomar providências relativas à execução
do pagamento da bolsa de estágio, quando
o mesmo for caracterizado como estágio
remunerado;
V. tomar providências pertinentes em
relação ao seguro a favor do aluno
estagiário contra acidentes pessoais ou
também de responsabilidade civil por danos
contra terceiros;
VI. cuidar
da
compatibilidade
das
competências da pessoa com necessidades
educacionais especiais às exigências da
função objeto do estágio.
§ 2º É vedada a cobrança de qualquer valor
dos estudantes, a título de remuneração
pelos serviços referidos nos incisos deste
artigo.
§ 3º Os agentes de integração serão
responsabilizados civilmente se indicarem
estagiários para a realização de atividades
não compatíveis com a programação
curricular estabelecida para cada curso,
assim como estagiários matriculados em
cursos ou instituições para as quais não há
previsão de estágio curricular.
§ 4º. O instrumento jurídico adotado para
realizar as parcerias para execução deverá,
obrigatoriamente, ser assinado entre as
partes.
Art. 8º A Instituição de Ensino e,
eventualmente, seu agente de integração,
deverão
esclarecer
a
organização
concedente de estágio sobre a parceria
educacional a ser celebrada e as
responsabilidades a ela inerentes.
§ 1º O termo de parceria a ser celebrado
entre a Instituição de Ensino e a
organização concedente de estágio,
objetivando o melhor aproveitamento das
condições de adequação do estágio à
proposta pedagógica do curso, à etapa e
modalidade da formação escolar do
estudante e ao horário e calendário escolar.
§ 2º Para efetivação do estágio, far-se-á
necessário o termo de compromisso firmado
entre o aluno e a parte concedente de
estágio, com a interveniência obrigatória da

Instituição de Ensino e facultativa do agente
de integração.
§ 3º O estágio, ainda que remunerado, não
gera vínculo empregatício de qualquer
natureza, ressalvado o disposto sobre a
matéria na legislação previdenciária.
§ 4º A realização do estágio não
remunerado representa situação de mútua
responsabilidade
e
contribuição
no
processo educativo e de profissionalização,
não devendo nenhuma das partes onerar a
outra financeiramente, como condição para
a operacionalização do estágio.
§ 5º A realização do estágio, remunerado ou
não, obriga a Instituição de Ensino, ou a
administração das respectivas redes de
ensino, ou ainda, a organização concedente
do estágio a providenciar, a favor do aluno
estagiário,
seguro
contra
acidentes
pessoais, bem como, conforme o caso,
seguro de responsabilidade civil por danos
contra terceiros, com a devida definição de
responsabilidade pelo pagamento deste no
termo de parceria ou convenio.
§ 6º O valor das apólices de seguro retro
mencionadas deverá se basear em valores
de
mercado,
sendo
as
mesmas
consideradas nulas quando apresentarem
valores meramente simbólicos.
Art. 9º É facultado às instituições de ensino
celebrar com entes públicos e privados
convênio de concessão de estágio, nos
quais se explicitem o processo educativo
compreendido nas atividades programadas
para seus educandos e as condições de que
tratam os artigos do 6º ao 14 da Lei
11.788/2008.
Parágrafo Único A celebração de
convênio de concessão de estágio entre a
instituição de ensino e a parte concedente
não dispensa a celebração do termo de
compromisso de que trata o inciso II do
caput do art. 3º da Lei 11.788/2008.
Art. 10 A carga horária, duração e jornada
do estágio, a serem cumpridas pelo aluno
estagiário, devem ser compatíveis com a
jornada escolar do aluno.
§ 1º A carga horária do estágio profissional
supervisionado não poderá exceder a
jornada diária de 6 (seis) horas, perfazendo
30 horas semanais, para estudantes do
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ensino superior, educação profissional de
nível médio e do ensino médio regular.

2 (dois) anos, exceto quando se tratar de
estagiário com deficiência.

§ 2º
A carga horária do estágio
supervisionado não profissional não poderá
exceder a jornada diária de 4 (quatro) horas,
perfazendo 20 horas semanais, para
estudantes da educação especial e dos
anos finais do ensino fundamental, na
modalidade profissional de Educação de
Jovens e Adultos.

Art. 13 Aplica-se ao estagiário a legislação
relacionada à saúde e segurança no
trabalho, sendo sua implementação de
responsabilidade da parte concedente do
estágio.

§ 3º Os estágios supervisionados referentes
a cursos que utilizam períodos alternados de
teoria e prática não podem exceder a
jornada semanal de 40 horas, ajustadas de
acordo com o termo de compromisso
celebrado entre as partes e previsto no PPC.
§ 4° Os estágios supervisionados que
apresentem duração prevista igual ou
superior a 01 (um) ano deverão contemplar
a existência de período de recesso,
proporcional ao tempo de atividade,
preferencialmente, concedido juntamente
com as férias escolares.
§ 5º A carga horária destinada ao estágio
será acrescida a carga horaria mínima
exigida para o respectivo curso.
Art. 11 Os estagiários deverão ser alunos
regularmente matriculados em Instituições
de ensino público ou privado, e devem
estar frequentando curso compatível com a
modalidade de estágio a que estejam
vinculados.
Parágrafo Único Podem realizar estágio,
os alunos:
I.de ensino médio, a partir da 2ª série, ou
seu equivalente;
II.da Educação de jovens e adultos, de nível
médio, na terceira fase ou equivalente;
III.da Educação profissional de acordo com
a organização curricular e com o plano de
curso;
IV.da
Educação
Especial,
legislação específica;

conforme

V.da Educação superior de acordo com a
organização curricular e com o plano de
curso.

Art. 14 A presente normatização sobre
estágio, em especial no que se refere ao
estágio profissional, não se aplica ao
menor aprendiz, sujeito à formação
profissional metódica do ofício em que
exerça seu trabalho vinculado à empresa
por contrato de aprendizagem, nos termos
da legislação trabalhista em vigor.
Parágrafo Único A presente normatização
não se aplica, também, a programas
especiais destinados à obtenção de
primeiro emprego ou similares.
Art. 15 Para quaisquer modalidades de
estágio, a Instituição de Ensino será
obrigada a designar, dentre sua equipe de
trabalho, um ou mais profissionais
responsáveis pela orientação e supervisão
dos estágios.
Parágrafo Único Compete a esses
profissionais, além da articulação com as
organizações nas quais os estágios se
realizarão, assegurar sua integração com
os demais componentes curriculares de
cada curso.
Art. 16 A Instituição de Ensino deverá
planejar, de forma integrada, as práticas
profissionais simuladas, desenvolvidas em
sala ambiente, em situação de laboratório,
e as atividades de estágio profissional
supervisionado, as quais deverão ser
consideradas em seu conjunto, no projeto
pedagógico, sem que uma simplesmente
substitua a outra.
§ 1º A atividade de prática profissional
simulada,
desenvolvida
na
própria
Instituição de Ensino, com o apoio de
diferentes recursos tecnológicos, em
laboratórios ou salas-ambientes, integra os
mínimos de carga horária previstos para os
cursos na respectiva área profissional e
antecede
a
atividade
de
estágio
profissional supervisionado, realizado em
situação real de trabalho, devendo uma
complementar a outra.

Art. 12 A duração do estágio, na mesma
instituição concedente, não poderá exceder

253

§ 2º A atividade de prática profissional
realizada em situação real de trabalho, sob
a
forma
de
estágio
profissional
supervisionado, deve ter sua carga horária
acrescida aos mínimos estabelecidos para
o
curso
na
correspondente
área
profissional, nos termos definidos pelo
respectivo sistema de ensino.
Art.
17
O
estágio
profissional
supervisionado, correspondente à prática
de formação, no Curso Normal de nível
médio, integra o currículo do referido curso
e sua carga horária será computada dentro
dos mínimos exigidos, nos termos da
legislação específica e das normas
vigentes.
Art. 18 O número máximo de estagiários
em relação ao quadro de pessoal das
entidades concedentes de estágio, para
estudantes do Ensino Médio, deverá
atender às seguintes proporções:
I.
de 1 (um) a 5 (cinco) empregados:
1 (um) estagiário;
II.
de 6 (seis) a 10 (dez) empregados:
até 2 (dois) estagiários;
III.
de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco)
empregados:
até
5
(cinco)
estagiários;
IV.
acima de 25 (vinte e cinco)
empregados: até 20% (vinte por
cento) de estagiários.
§ 1° Para efeito desta Resolução,
considera-se quadro de pessoal o conjunto
de trabalhadores empregados existentes
no estabelecimento do estágio.
§ 2° Na hipótese de a parte concedente
contar
com
várias
filiais
ou
estabelecimentos,
os
quantitativos
previstos nos incisos deste artigo serão
aplicados a cada um deles.
§ 3º Quando o cálculo do percentual
disposto no inciso IV do caput deste artigo
resultar em fração, poderá ser arredondado
para o número inteiro imediatamente
superior.
§ 4º Não se aplica o disposto no caput
deste artigo aos estágios da Educação
Superior e da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio.
§ 5º Fica assegurado às pessoas com
deficiência o percentual de 10% (dez por
cento) das vagas oferecidas pela parte
concedente do estágio.

Art. 19 Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, sobretudo a
Resolução Normativa nº 176/2004-CEE/MT.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 10 de março de 2021.
ADRIANA TOMASONI
Presidente CEE-MT
Homologo:
Alan Resende Porto
Secretário de Estado de Educação
Nilton Borges Borgato
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação
Resolução Normativa nº
005/2021/CEE/MT

Dá nova redação aos artigos 2º, 3º, 4º
e 8º, suprime o artigo 10 e renumera
os artigos 11, 12, 13 e 14 da
Resolução Normativa N.º 02/2018CEE/MT, de 30 de janeiro de 2019.

O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições conforme prescrito
no Regimento Interno, considerando o
disposto na Lei N.º 9.394/1996-LDB e na
Lei Complementar N.º 49/1998, e por
decisão da 15ª Sessão Ordinária da
Plenária, do dia 13 de julho de 2021;
Considerando a necessidade de fazer
adequações na Resolução Normativa N.º
02/2018-CEE/MT, para fins de pleno
atendimento do seu objeto, a equivalência
de estudos;

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o título da Resolução
Normativa N.º 02/2018-CEE/MT, de 30 de
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janeiro de 2019, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
Fixa normas para a declaração de
equivalência de estudos a revalidação de
diplomas de Educação Básica, de nível
médio de formação geral, técnica ou
técnico profissionalizante, tanto das etapas
quanto modalidades, realizados em parte
ou integralmente no exterior.
Art. 2º Alterar o cabeçalho da Resolução
Normativa N.º 02/2018-CEE/MT, de 30 de
janeiro de 2019, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, considerando o
disposto na Lei N.º 9394/1996, na Lei
Complementar N.º 49/1998, no Decreto
Federal N.º 2689/1998, Decreto Federal
N.º 3598/2000, Decreto Federal N.º
6729/2009,
Decreto
Federal
N.º
8660/2016, e nos Parecer N.º 18/2002CNE/CEB, Parecer N.º 13/2011-CNE/CEB,
Parecer N.º 11/2013-CNE/CEB e, ainda,
por decisão da 17ª Reunião Ordinária da
Plenária, do dia 11 de setembro de 2018.
Art. 3º O caput do artigo 2º da Resolução
Normativa N.º 02/2018-CEE/MT, de 30 de
janeiro de 2019, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 2º Entende-se por equivalência de
estudos o ato enunciativo emitido pelo
CEE/MT, após a verificação documental
dos estudos realizados da Educação
Básica
com
reconhecimento
de
Certificados, Diplomas, Títulos e Estudos
concluídos do Ensino Fundamental, do
Ensino Médio formação geral, Médio
Técnico
e
do
Médio
Técnico
Profissionalizante, conferindo semelhantes
competências, habilidades e carga horária
em relação à Educação Básica brasileira,
com base nesta Resolução.
Art. 4º Os §§ 1º e 2º do artigo 3º da
Resolução Normativa N.º 02/2018-

CEE/MT, de 30 de janeiro de 2019,
passam a vigorar com a seguinte redação:

§1º Para fins de análise de equivalência de
estudos do Ensino Médio, quer de
formação
geral,
técnica
ou
profissionalizante,
exigir-se-á
do
interessado o diploma ou certificado e
histórico escolar expedido por instituição
de ensino estrangeira, condição para que o
processo seja apreciado pela instância
competente do CEE/MT.

I - (...)

II - (...)

§ 2º Os documentos acima exigidos
deverão ser traduzidos por tradutor
juramentado, exceto se forem redigidos em
língua portuguesa.
Art. 5º O caput do artigo 4º da Resolução
Normativa N.º 02/2018-CEE/MT, de 30 de
janeiro de 2019, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 4º O pedido de declaração de
equivalência deverá ser protocolado via
sistema
Integrado
de
Processos
Educacionais do Conselho Estadual de
Educação do Estado de Mato Grosso,
contendo:

Art. 6º O inciso V do caput do artigo 4º da
Resolução Normativa N.º 02/2018CEE/MT, de 30 de janeiro de 2019, passa
a vigorar com a seguinte redação:

V - Tradução juramentada do diploma e ou
certificado e histórico dos estudos
realizados no exterior, exceto os redigidos
em Língua Portuguesa.
Art. 7º Inserção do inciso VIII no caput do
artigo 4º da Resolução Normativa N.º
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02/2018- CEE/MT, de 30 de janeiro de
2019, passa a vigorar com a seguinte
redação:
VIII - Para revalidação de diploma de
Conclusão de Curso de Formação para o
Magistério deverá ser apresentado
certificado de proficiência em Língua
Portuguesa.
Art. 8º O § 3º do artigo 4º da Resolução
Normativa N.º 02/2018-CEE/MT, de 30 de
janeiro de 2019, passa a vigorar com a
seguinte redação:

§ 3º As cópias dos documentos a que se
referem os incisos II, III, IV, V, VI, VII e VIII,
deste artigo, deverão receber “visto
confere com original” do Assessor
Pedagógico, representante da Secretaria
de Estado de Educação - SEDUC-MT, no
município do interessado
ou por um
Técnico do CEE/MT, mediante a
apresentação dos documentos originais ou
cópias autenticadase que, posteriormente,
deverão ser digitalizadas para inserção no
processo;
Art. 9º O caput do artigo 8º da Resolução
Normativa N.º 02/2018-CEE/MT, de 30 de
janeiro de 2019, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 8º Ainda que os estudos de educação
báscia realizados no exterior sejam
equivalidos pelo Conselho Estadual de
Educação do Estado de Mato Grosso, o
interessado deverá solicitar o devido
credenciamento no órgão correspondente
ao da sua profissão, quando se tratar de
condição exigida para fins de exercício
profissional, conforme legislação vigente.
Art. 10 Suprimir o artigo 10 e seus
parágrafos, da Resolução Normativa N.º
02/2018-CEE/MT, de 30 de janeiro de
2019.
Art. 11 Dá novo número aos artigos: artigo
11 para 10; artigo 12 para 11; artigo 13
para 12; artigo 14 para 13, da Resolução

Normativa N.º 02/2018-CEE/MT, de 30 de
janeiro de 2019.
Parágrafo Único. A homologação produz,
para todos os fins de direito, efeito idêntico
ao apostilamento do Diploma ou do
Certificado de Conclusão de Curso da
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio.
Art. 12 Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2021.

GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente CEE-MT
HOMOLOGO:

ALAN RESENDE PORTO
Secretário de Estado de Educação de
Mato Grosso
NILTON BORGES BORGATO
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato Grosso

Resolução Normativa nº 006/2021/CEEMT
Estabelece normas para o
credenciamento de Escolas de
Governo criadas e mantidas pelo
Poder Público para ingressar no
Sistema Estadual de Ensino do
Estado de Mato Grosso e ofertar
cursos presenciais de pósgraduação
em
nível
de
especialização lato sensu.
O CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento
no § 2º do art. 39 da Constituição Federal de
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1988, no inciso IV do art. 10 da Lei N.º 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
na Resolução CNE/CES N.º 1, de 8 de junho
de 2007, na Resolução CNE/CES N.º 7, de 8
de setembro de 2011, e Resolução
CNE/CES N.º 1, de 6 de abril de 2018, e por
decisão da 16ª Sessão Ordinária da Plenária,
do dia 27 de julho de 2021.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Escolas de Governo são instituições
criadas e mantidas pelo Poder Público,
essencialmente para a formação e o
desenvolvimento de servidores públicos, na
forma do § 2º do art. 39 da Constituição
Federal de 1988, assegurada a gratuidade
da
oferta
dos
cursos,
conforme
estabelecido no inciso IV do art. 206 da
Carta Magna.
Art. 2º As Escolas de Governo poderão
oferecer cursos presenciais de pósgraduação lato sensu aos portadores de
diploma de nível superior, com o principal
objetivo de atender as demandas reais da
administração pública, pertinentes à
formação
continuada
e/ou
complementação de estudos dirigidos aos
servidores públicos, assumindo contornos
de pós-graduação profissionalizante que
ampliam e aprofundam conhecimentos com
vistas à competência técnica.
Parágrafo único. A oferta de cursos de
pós-graduação lato sensu nas Escolas de
Governo deverá ser exclusivamente na
área de seu conhecimento e atuação.
CAPÍTULO II
DOS CURSOS DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU, EM
NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO
Art. 3º Cursos de pós-graduação em nível
de especialização lato sensu são aqueles
abertos a candidatos diplomados em
cursos de graduação, com vistas a
proporcionar
conhecimentos

especializados em um delimitado e peculiar
campo do saber.
Art. 4º Para a oferta dos cursos de pósgraduação em nível de especialização lato
sensu, as Escolas de Governo deverão se
submeter a processo de credenciamento
pelo Conselho Estadual de Educação
(CEE/MT), nos termos desta Resolução.
Art. 5º Os cursos de pós-graduação lato
sensu terão carga horária mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas, não sendo
computado o tempo de estudo individual ou
em grupo, sem assistência docente, e o
reservado obrigatoriamente para elaboração
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
e/ou artigo.
Art. 6º A instituição de ensino responsável
pelo curso de pós-graduação lato sensu
expedirá certificado aos alunos que fizerem
jus, segundo os critérios de avaliação
previamente estabelecidos no respectivo
Projeto Pedagógico de Curso (PPC)
CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO
E DA AUTORIZAÇÃO DE CURSOS
I Seção
Do Credenciamento
Art. 7 º Credenciamento é o ato autorizativo
pelo qual o Conselho Estadual de Educação
(CEE/MT) integra as Escolas de Governo ao
Sistema Estadual de Ensino.
§1º O credenciamento para oferta de cursos
de
pós-graduação lato sensu será
concedido por prazo determinado de até 05
(cinco) anos.
§2º Findo esse prazo, a continuidade da
oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu estará condicionada ao ato de seu
recredenciamento.
Art. 8 º Para solicitar o credenciamento,
deve-se protocolar o pedido no Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso
(CEE/MT),
contendo
os
seguintes
elementos:
I. Requerimento;
II. Ato de criação da instituição de ensino;
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III. Atos legais de sua constituição jurídica;
IV. Regimento interno da instituição;
V. Relação nominal da equipe gestora e
administrativa, com indicação do nome,
habilitação e função;
VI. Planta de localização ou documento
equivalente:
VII. Alvará sanitário;
VIII. Infraestrutura da sede com descrição
dos ambientes destinados à direção e
à secretaria;
IX. Plano de Desenvolvimento Institucional
( PDI) contemplando, no mínimo, os
seguintes elementos:

a serem adquiridos, identificando sua
correlação pedagógica com os cursos
previstos e os recursos de informática
disponíveis;
3. Condição de acessibilidade.
Art. 9º O credenciamento dar-se-á com base
em análise documental e avaliação in loco
das condições de estrutura e funcionamento
da instituição de ensino.
Parágrafo único. A análise documental, de
responsabilidade do Conselho Estadual de
Educação (CEE-MT), deverá pautar-se nos
dispositivos emanados desta norma e das
demais legislações pertinentes.

b) Cronograma

Art. 10 A avaliação institucional, com vistas
à concessão do credenciamento e do
recredenciamento para oferta de curso de
pós-graduação lato sensu para Escola de
Governo, será feita com base em
instrumentos próprios, aprovados pelo
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso (CEE/MT).

c) Organização didático-pedagógica da

Art. 11 Compete à instituição de ensino a
realização de avaliação institucional ou auto
avaliação que, para isso, deverá constituir
Comissão Própria de Avaliação (CPA), com
base em normas vigentes.

a) Missão,

objetivos
e metas da
instituição, em sua área de atuação, bem
como seu histórico de implantação e
desenvolvimento;
de
implantação
e
desenvolvimento
da
instituição,
especificando a programação de abertura
de cursos, aumento de vagas, ampliação
das instalações físicas, quando for o caso;

instituição de ensino, com a indicação de
número de turmas previstas por curso,
número de alunos por turma, atividades
práticas e estágios, desenvolvimento de
materiais pedagógicos e incorporação de
avanços tecnológicos;

d) Perfil do corpo docente, indicando
requisitos de titulação, experiência no
magistério superior e/ou experiência
profissional não acadêmica;

e) Infraestrutura

física e instalações
acadêmicas para a oferta do curso,
especificando:
1. Biblioteca com a descrição do acervo,
formas de atualização e expansão, espaço
físico para estudos e horário de
funcionamento,
pessoal
técnicoadministrativo e serviços oferecidos;
2. Laboratórios com a descrição das
instalações e equipamentos existentes e

Art. 12 O pedido de recredenciamento a que
se refere o § 2º do art. 7º desta Resolução
deverá ser protocolizado, por meio de
requerimento, até 01 (um) ano antes de
findar o prazo da respectiva concessão,
observando-se as disposições referentes à
solicitação de credenciamento, devendo ser
instruído, no que couber, com os seguintes
documentos:
I. Relação dos cursos oferecidos e em
operacionalização, especificando:
II.
a. Local de oferta;
b. Número de alunos matriculados e dos
que concluíram o curso;
c. Relação nominal do corpo docente em
que se evidenciem número e percentual
de especialistas, mestres e doutores.
III. PDI, com destaque para as alterações
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nele ocorridas após o credenciamento,
quando houver.
IV. Relatório apresentando o resultado da
autoavaliação dos cursos oferecidos no
período de credenciamento ou do último
recredenciamento, quando for o caso.
Art. 13 O prazo de concessão de
recredenciamento será de até 05 (cinco)
anos.
II Seção

VII.
Carga horária, com a indicação da
carga horária obrigatória, apresentando o
quantitativo das atividades teóricas, das
práticas, quando houver, e do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC);
VIII.
Período e periodicidade com
indicação da duração do curso (início e fim);
especificação do turno de funcionamento e
duração dos períodos letivos;
IX.
Matriz curricular com a relação das
disciplinas e respectivas cargas horárias;

Da Autorização de Curso

X.
A descrição da ementa e a
bibliografia básica, com no mínimo três
títulos por disciplina;

Art. 14 Para a oferta de cursos de pósgraduação lato sensu, a Escola de
Governo, após publicação do ato
autorizativo de credenciamento, deverá
criar e autorizar seus cursos, nos termos
desta Resolução.

XI.
Metodologia com a r e la ç ã o dos
recursos e procedimentos metodológicos a
serem empregados no curso, explicitando a
forma como se pretende alcançar a
integração entre teoria e prática;

Parágrafo único. As escolas de Governo
c o m u n i c a r ã o ao Conselho Estadual de
Educação (CEE/MT) a criação e a
autorização de cursos pós-graduação lato
sensu, para fins de acompanhamento e
supervisão.
Art. 15 Para a autorização de
funcionamento de curso pós-graduação
lato sensu, a Escola de Governo deve
elaborar P r o j e t o P e d a g ó g ic o d o
C u r s o ( PPC),constando, dentre outros, de
forma clara e objetiva, o detalhamento dos
seguintes itens:
I.
Identificação do curso com o nome
do curso, área de conhecimento e carga
horária total;
II.
Público-alvo com a definição do
público-alvo;
III.
Perfil do egresso com a descrição
do perfil e das competências do egresso;
IV.
Critério
de
seleção
com
a
explicitação do processo seletivo e dos
requisitos para ingresso no curso;
V.
Justificativa com a descrição dos
motivos da criação do curso;
VI.
Objetivos com explicitação dos
objetivos geral e específicos do curso;

XII.
Indicação
do
percentual
de
frequência mínima exigida e forma de
controle, não podendo ser inferior a 75%
(setenta e cinco por cento);
XIII. Avaliação, com a especificação do
sistema de avaliação adotado, indicando a
forma de avaliação do desempenho dos
alunos e os critérios para aprovação;
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com
a indicação da natureza do trabalho e
requisitos para avaliação;
XIV.
Certificação com a indicação da
forma de emissão e registro dos certificados;
XV.
Infraestrutura física, descrição da
relação da infraestrutura física do local de
oferta do curso: salas de aula, biblioteca,
equipamento,
laboratórios
e
demais
instalações, asseguradas aos professores e
alunos do curso, destacando as condições
de acessibilidade;
XVI.
Avaliação do curso, contendo a
descrição do processo de avaliação, com os
indicadores a serem utilizados.
CAPÍTULO IV
DOS PROFISSIONAIS
Art. 16 O corpo docente de cursos de pósgraduação de especialização lato sensu
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deverá ser constituído por professores
especialistas ou de reconhecida capacidade
técnico-profissional,
sendo
que
50%
(cinquenta por cento) deles, pelo menos,
deverão apresentar titulação de mestre ou de
doutor obtida em programa de pósgraduação stricto sensu, na mesma área, ou
área correlata interdisciplinar do curso em
que vai ministrar aulas ou orientar Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC).
§1º Os demais membros do corpo docente
deverão ser portadores, no mínimo, do título
de especialista, com curso de graduação
e/ou de pós-graduação lato sensu na mesma
área de conhecimento do curso.
§2º Admitir-se-á professor colaborador e
professor visitante na composição do corpo
docente, resguardadas as condições de
titulação mínimas exigidas.
§3º O docente não poderá atuar em mais de
3 (três) disciplinas ou equivalentes do curso.
Art. 17 O curso deverá ter coordenação com
titulação e experiência acadêmica e
profissional compatível com a área do curso.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18 Uma vez credenciada para a oferta
de
cursos
de
pós-graduação
de
especialização lato sensu, a Escola de
Governo deverá fornecer informações
sempre
que
solicitada
pelo
órgão
coordenador do Censo do Ensino Superior e
do Cadastro de Cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu, sistema e-mec, nos prazos e
demais condições estabelecidas nos termos
da legislação vigente.
Art. 19 Será considerada automaticamente
descredenciada a instituição de ensino cujos
atos autorizativos de credenciamento ou de
recredenciamento tenham expirado o prazo
de validade, sem que haja protocolizado
processo de recredenciamento.
Art. 20 O curso de pós-graduação lato sensu
fica sujeito à avaliação, supervisão e
regulação dos órgãos competentes, com
base nesta Resolução e demais normas
vigentes.

Art. 21 Para os efeitos desta Resolução,
entende-se por áreas de conhecimento as
regulamentadas pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), do Ministério da Educação
(MEC).
Art. 22 Os cursos de pós-graduação lato
sensu
à
distância,
em
nível
de
especialização, somente poderão ser
oferecidos por instituições credenciadas
nessa modalidade pela União ou pelo
Conselho Estadual de Educação (CEE/MT),
conforme o disposto na legislação vigente.
Art. 23 Para atendimento de demandas
específicas, as Escolas de Governo poderão
estabelecer parcerias e/ou firmar convênios
com outras instituições para fins de utilização
de infraestrutura e/ou apoio docente.
Parágrafo único. Fica vedado às Escolas
de Governo estabelecer convênio ou termo
de parceria para fins exclusivos de
certificação de cursos.
Art. 24 Os casos omissos nesta Resolução
serão submetidos à Plenária do Conselho
Estadual de Educação (CEE/MT) para
análise e deliberação.
Art. 25 A presente normativa entra em vigor
na data de sua publicação.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 27 de julho de 2021.

GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente CEE-MT
HOMOLOGO:
ALAN RESENDE PORTO
Secretário de Estado de Educação de Mato
Grosso
NILTON BORGES BORGATO
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação de Mato Grosso
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Resolução Normativa nº 007/2021/CEEMT
Dispõe sobre o exercício das
funções de regulação, supervisão e
avaliação das Instituições de
Educação Superior e dos cursos
superiores de graduação no
Sistema Estadual de Ensino do
Estado de Mato Grosso.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o que dispõe
o inciso IV, do artigo 10, da Lei n.º 9.394, de 24
de dezembro de 1996, a Lei n.º 10.172, de 09
de janeiro de 2001, a Lei n.º 10.861, de 14 de
abril de 2004/SINAES, os Decretos Federais n.º
9.057, de 25 de maio de 2017, e n.º 9.235, de
15 de dezembro de 2017; e de acordo, também,
com a Lei Complementar Estadual n.º 49, de 01
de outubro de 1998, e suas alterações, à vista
da
Legislação
Nacional
complementar
aplicável, considerando a necessidade de
redefinir os procedimentos que regulamentam a
Educação Superior no Sistema Estadual de
Ensino de Mato Grosso, e por decisão da 20ª
Sessão Ordinária da Plenária, do dia 28 de
setembro de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer normas para a
organização e funcionamento da Educação
Superior no Sistema Estadual de Ensino de
Mato Grosso, dispondo, em especial, sobre
o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação das Instituições de
Ensino Superior - IES, e de seus cursos
superiores de graduação, nas modalidades
presencial e à distância.
§ 1º A regulação, realizada por meio de Atos
Autorizativos de funcionamento de IES e de
oferta de cursos superiores de graduação,
constitui função de responsabilidade
precípua do Conselho Estadual de
Educação - CEE/MT, enquanto órgão de
chancela do poder público;
§ 2º A função de regulação se destina a
promover a igualdade de condições de
acesso, garantir o padrão de qualidade das
Instituições e dos cursos, estimular o
pluralismo de ideias e de concepções

pedagógicas, bem como a coexistência de
Instituições públicas;
§ 3º A supervisão, realizada por meio de
ações preventivas ou corretivas, se destina
a zelar pela qualidade e conformidade da
oferta de cursos de graduação por IES do
Sistema Estadual de Ensino, nos termos da
legislação aplicável, sendo de competência
da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECITECI/MT,
enquanto
órgão
de
controle
e
acompanhamento do poder público;

§ 4º A avaliação será realizada por meio do
Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES, com caráter
formativo, e constituirá o referencial básico
para os processos de regulação e de
supervisão da educação superior, a fim de
promover a melhoria de sua qualidade;
§ 5º A oferta de educação superior à
distância se aplica, ainda, ao disposto no
Decreto n.º 9057, de 25 de maio de 2017, e,
referente a essa oferta, no Sistema Estadual
de Ensino.
Art. 2º As competências para as funções de
regulação, supervisão e avaliação no
Sistema Estadual de Ensino serão exercidas
pelo Conselho Estadual de Educação –
CEE/MT, pela Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação –
SECITECI/MT, pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - Inep e pela Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior CONAES, conforme estabelecido nesta
Resolução.
Parágrafo único. Fica determinado às
Instituições de Ensino Superior do Sistema
Estadual de Ensino a adesão ao processo
de avaliação do estudante, por meio do
ENADE/INEP/CONAES, devendo, para
isso, sujeitarem-se à observância de todas
as determinações editadas anualmente na
perspectiva de se integrarem aos Ciclos
Avaliativos, podendo se valer dos resultados
nos processos de regulação, seja o
institucional, seja o de seus cursos de
graduação.
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Art. 3º Para o desenvolvimento da função de
regulação, supervisão e avaliação, caberá
ao CEE/MT:
I - Proceder à regulação das Instituições de
Ensino Superior do Sistema Estadual de
Ensino,
deliberando
sobre
o
seu
credenciamento e recredenciamento, sobre
a autorização, reconhecimento e renovação
de reconhecimento de seus cursos e sobre
a transferência de mantenedora, emitindo os
respectivos Atos Autorizativos;

II - Enviar ao respectivo Conselho de Classe,
para análise e parecer opinativo, os
processos de regulação de cursos de
Medicina,
Odontologia,
Psicologia,
Enfermagem e Direito, respectivamente,
após a sua análise preliminar e visita in loco
de Comissões Verificadoras;
III - Exercer atribuições normativas,
deliberativas e de assessoramento à
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação – SECITECI/MT, nos temas
afetos à regulação e supervisão da
Educação Superior, inclusive, nos casos
omissos e nas dúvidas surgidas na
aplicação das disposições desta Resolução;
IV - Propor diretrizes à elaboração dos
instrumentos
de
avaliação
para
credenciamento e recredenciamento de
Instituições,
e
de
autorização,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento de cursos a serem
aprovados pela Câmara de Educação
Profissional e de Educação Superior CEPS-CEE/MT;
V
Regulamentar
a
constituição,
atribuições, financiamento e outros aspectos
referentes
ao
Banco
Estadual
de
Verificadores;
VI - Determinar, por meio da Câmara de
Educação Profissional e de Educação
Superior - CEPS-CEE/MT, providências da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação – SECITECI/MT, quando não
satisfeito o padrão de qualidade, definido no
Instrumento de Avaliação, para regulação
de Instituição de Ensino Superior do
Sistema Estadual e seus cursos, no sentido

de realizar nova visita, com o objetivo de se
reavaliar:
a) os resultados para fins de satisfação dos
referidos padrões;
b) o prazo dos Atos Autorizativos.
VII - Implementar sistema operacional
informatizado, a ser preenchido:

a) pela Instituição de Ensino Superior, para
fins
de
seu
credenciamento
e
recredenciamento,
para
autorização,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento de seus cursos;
b) pelas Comissões de Avaliação Externa,
para fins de compor o relatório próprio;
c) pela Comissão Própria de Avaliação –
CPA de cada Instituição de Ensino Superior,
para fins de informar os resultados da sua
autoavaliação.
VIII - Aplicar às Instituições de Ensino
Superior do Sistema Estadual de Ensino as
sanções cabíveis em face de irregularidades
detectadas nos trabalhos de regulação,
supervisão e avaliação nos termos da
legislação vigente, a saber, determinar
providências saneadoras, desativação de
cursos e habilitações e descredenciamento
da Instituição;
IX - Suspender, preventivamente, a
admissão de novos estudantes em cursos
de Instituições de Ensino irregulares;
X - Apreciar e deliberar, por meio da Câmara
de Educação Profissional e de Educação
Superior - CEPS-CEE/MT, sobre recursos
interpostos por instituições que tenham
recebido sanções nos processos de
regulação, supervisão e avaliação exercidos
pelos órgãos competentes;
XI - Decidir, no processo de regulação e
supervisão de Instituição de Ensino
Superior, por novas visitas in loco, quando
motivadamente justificadas, para fins de
cumprimento
de
Protocolos
de
Compromisso ou para esclarecer pontos
duvidosos
necessários
para
as
deliberações;
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XII - Indicar à SECITECI/MT, a abertura de
Processo Administrativo no caso do não
cumprimento do Protocolo de Compromisso
das Instituições de Ensino Superior, cujos
processos de regulação e ou supervisão
estejam em diligência;

Instituições de Ensino Superior do Sistema
Estadual de Ensino, a realização do
ENADE, pelo INEP/MEC, para utilizar a
relação dos cursos na definição do
cronograma de verificação in loco no
cumprimento de sua função de supervisão;

XIII - Analisar e propor ao Ministério da
Educação questões relativas à aplicação da
legislação da Educação Superior, quando
for o caso.

VII - Determinar às Instituições de Ensino
Superior, caso necessário, a apresentação
de documentos, a realização de auditorias e
diligências saneadoras,
com
prazos
definidos;

Parágrafo único. As deliberações da
Câmara de Educação Profissional e de
Educação Superior - CEPS-CEE/MT serão
passíveis de recurso ao Plenário do CEEMT, na forma do art. 42 da Lei n.º 209/2005,
bem como do Regimento Interno do
Conselho Estadual de Educação-CEE/MT.
Art. 4º Para o desenvolvimento das funções
de regulação e supervisão descritas nesta
Resolução, caberá à SECITECI/MT:

I - Supervisionar a oferta do ensino superior
no Sistema Estadual de Ensino, executando
as funções de acompanhamento e controle
do poder público junto às Instituições, em
sintonia com as normas do CEE/MT;
II - Receber e proceder à análise preliminar
dos processos de regulação das Instituições
de Ensino Superior do Sistema Estadual de
Ensino, analisando-os em conformidade
com as diretrizes legais vigentes;
III - Designar Comissão Verificadora para a
realização de visita in loco às Instituições de
Ensino Superior do Sistema Estadual de
Ensino, para os fins de regulação e
supervisão,
assim
como
para
os
procedimentos de diligências diversas;
IV - Enviar ao CEE/MT os processos de
regulação, acrescidos dos Relatórios das
Comissões Verificadoras, para análise e
deliberação;
V - Organizar o Banco de Avaliadores do
Ensino Superior do Sistema Estadual de
Ensino, responsabilizando-se pela sua
capacitação e atualização sobre a legislação
vigente;

VI - Acompanhar, anualmente, junto às

VIII - Apreciar e emitir parecer sobre
recursos interpostos por Instituições que
tenham recebido sanções, encaminhandoos ao CEE/MT;
IX - Instaurar processo administrativo em
face das Instituições de Ensino Superior do
Sistema Estadual de Ensino que,
eventualmente, não cumprirem diligências
exaradas
no
exercício
da
função
supervisora, em universidades e centros
universitários;
X - Aplicar intervenção e suspensão
temporária de prerrogativas de autonomia,
conforme legislação vigente, em face de
Instituições de Ensino Superior do Sistema
Estadual de Ensino que não cumprirem
satisfatoriamente as diligências referentes
aos trabalhos de supervisão;
XI - Mapear, anualmente, os cursos das
Instituições de Ensino Superior em fase de
regulação, nos termos dos respectivos
ciclos avaliativos do INEP/MEC/CONAES,
para fins de determinar o tipo de regulação
a ser utilizada.
CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SISTEMA
ESTADUAL DE ENSINO
Seção I
Das Finalidades
Art. 5º A Educação Superior, nível da
educação formal brasileira, ministrada em
Instituição de Ensino Superior do Sistema
Estadual de Ensino, tem por finalidade,
conforme preceitua a legislação vigente:
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I - Estimular a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;

II - Formar pessoas nas diferentes áreas do
conhecimento, tornando-as aptas para a
inserção em setores profissionais e para
participação no desenvolvimento da
sociedade
brasileira,
propiciando-lhes,
ainda, formação contínua;
III - Incentivar o trabalho de pesquisa e
investigação
científica,
visando
o
desenvolvimento da ciência, da tecnologia,
da criação e difusão da cultura, e, desse
modo, desenvolver o entendimento sobre o
homem e o meio em que vive;
IV Promover a
divulgação
de
conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da
humanidade e difundir o saber por meio do
ensino, de publicações e de outras formas
de comunicação;
V - Suscitar o desejo permanente de
aperfeiçoamento cultural e profissional, e
possibilitar a consequente concretização,
integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
VI - Estimular o conhecimento dos
problemas do mundo presente, em
particular, os nacionais e os regionais;
VII - Promover a extensão, aberta à
participação da população, visando a
difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na
instituição;
VIII - Prestar serviços especializados à
comunidade, estabelecendo com ela
relações de reciprocidade.
Seção II
Da Constituição
Art. 6º O Sistema Estadual de Ensino, no
nível da Educação Superior, compreende:
I - As Instituições de Ensino Superior
criadas e/ou mantidas pelo poder público,

estadual ou municipal;
II - Os órgãos estaduais, da administração
direta,
responsáveis
pela
educação
superior.
Parágrafo único. Para a oferta de cursos à
distância, as Instituições de Ensino Superior
de que trata o caput devem buscar o
credenciamento junto ao Ministério da
Educação, nos termos dos art. 17 e 80 da
Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
do marco regulatório da Educação Superior
vigente.
Seção III
Dos Cursos e Programas
Art. 7º A educação superior abrange os
seguintes cursos e programas:

I - Cursos Sequenciais;
II - Cursos de Graduação;
III - Cursos e Programas de Pós-Graduação
(lato sensu e stricto sensu);
IV - Cursos e Programas de Extensão.
Parágrafo único. Para a oferta dos cursos e
programas de que tratam os incisos do
caput, as Instituições de Ensino Superior do
Sistema Estadual de Ensino deverão
observar a legislação específica, editada
pelos órgãos próprios, em especial, a
legislação nacional e as disposições dessa
Resolução, no que couber.
Subseção I
Dos Cursos Sequenciais
Art. 8º Os cursos sequenciais são
programas de estudos concebidos por
Instituições de Ensino Superior devidamente
credenciadas pelo CEE/MT para atender os
objetivos formativos definidos, individuais ou
coletivos,
oferecidos
a
estudantes
regularmente matriculados em curso de
graduação, a graduados ou àqueles que já
iniciaram curso de graduação, mesmo não
tendo chegado a concluí-lo.

§ 1º Os cursos sequenciais serão
constituídos, no mínimo, por três disciplinas
ou outros componentes curriculares.
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§ 2º Como comprovação da formação
recebida, o concluinte de curso sequencial
receberá o respectivo certificado, que,
entretanto, não corresponde a diploma de
graduação e nem permite matrícula em
cursos de especialização ou cursos de pósgraduação stricto sensu.
Art. 9º Os cursos sequenciais poderão
constituir módulos dos projetos pedagógicos
dos cursos de graduação que, em conjunto,
permitam alcançar os objetivos formativos
globais desses e criar linhas de formação
distintas, ou, isoladamente, que permitam
desenvolver e certificar competências
parciais, alcançadas em face de sua
conclusão.
Subseção II
Dos Cursos de Graduação
Art. 10 Os Cursos de Graduação conferem
formação
em
diversas
áreas
do
conhecimento, nas modalidades de ensino
presencial ou à distância.
§ 1º Os cursos de graduação poderão ser
acadêmicos, na forma de bacharelados e
licenciaturas, e tecnológicos, sob a forma de
cursos superiores de tecnologia.
§ 2º Os cursos de que trata o caput desse
artigo são abertos a candidatos que tenham
concluído o Ensino Médio, ou o equivalente,
e tenham sido classificados em processo
seletivo.
§ 3º Os egressos dos cursos de graduação
farão jus aos graus de Bacharel, Licenciado
e Tecnólogo, recebendo diplomas para o
exercício profissional, a partir dos títulos
profissionais
estabelecidos
pelos
respectivos conselhos de classe.
Art. 11 Os cursos de graduação licenciatura se destinam à formação de
professores para atuarem:

I - Na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, com formação em
Pedagogia;
II - Nos anos finais do Ensino Fundamental
e no Ensino Médio, com formação em
cursos de graduação - licenciatura nas
áreas que constituem os currículos da

Educação Básica.
III - No Ensino Superior.
Art. 12 Os cursos de graduação bacharelado habilitam o portador a exercer
uma
profissão
de
nível
superior,
compartilhando um núcleo comum de
disciplinas e atividades, conforme a área de
conhecimento a que pertençam, em
diferentes vertentes.
Art. 13 Os Cursos Superiores de Tecnologia
são estruturados para atenderem aos
diversos setores do mundo do trabalho,
concedendo a formação em nível superior.
§ 1º Os cursos de que trata o caput desse
artigo deverão contemplar a formação de
um profissional apto a desenvolver, de
forma plena e inovadora, atividades em uma
determinada
área
profissional,
com
formação específica para aplicação e
desenvolvimento de pesquisa e inovação
tecnológica, difusão de tecnologias, gestão
de processos de produção de bens e
serviços, desenvolvimento da capacidade
empreendedora, manutenção das suas
competências em sintonia com o mundo do
trabalho e desenvolvimento no contexto das
respectivas áreas profissionais.
§ 2º Os Cursos Superiores de Tecnologia
são de Graduação, com validade nacional,
de modo que seus egressos, os Tecnólogos,
poderão continuar os estudos em PósGraduação.
Art. 14 As Propostas Pedagógicas dos
Cursos de Graduação deverão tomar como
base as Diretrizes Curriculares Nacionais
dos Cursos de Graduação, assim como a
legislação nacional específica, no que
couber.
Art. 15 Na Educação Superior, a preparação
para o exercício do magistério se fará em
nível de pós-graduação, prioritariamente,
em programas de mestrado e doutorado.

§ 1º Em caráter excepcional, fica
determinada a titulação de, no mínimo,
especialista, obtida em cursos de pósgraduação lato sensu.

265

§ 2º Fica expressamente vedada a
aceitação de graduados para o exercício do
magistério na Educação Superior.
Subseção III
Dos Cursos e Programas de PósGraduação

Art. 16 Os Cursos e Programas de PósGraduação, aprovados institucionalmente e
devidamente credenciados por órgãos
competentes da instância federal ou
estadual, no que couber, serão destinados
aos candidatos com ensino superior
completo,
graduação
acadêmica
ou
tecnológica que atendam aos requisitos
estabelecidos pela legislação vigente e aos
critérios das Instituições de Ensino Superior.
§ 1° Os Cursos e Programas de que trata o
caput são oferecidos nas modalidades:

I - Stricto sensu, compreendendo:
a) mestrado acadêmico;
b) mestrado profissional;
c) doutorado.
II - Lato sensu, que compreende:

a) especialização;
b) especialização profissional.
§ 3º Os cursos de pós-graduação lato sensu
concederão certificados a seus egressos e
os stricto sensu concederão diplomas.

Art. 17 Os cursos de pós-graduação lato
sensu poderão ser oferecidos por:
I - Instituições de Educação Superior
devidamente credenciadas para a oferta de
cursos de graduação nas modalidades
presencial ou à distância reconhecidas;
II - Instituição de qualquer natureza que
ofereça curso de pós-graduação stricto
sensu, avaliado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES, autorizado pelo
Conselho Nacional de Educação - CNE, na
grande área de conhecimento do curso
stricto sensu, recomendado e reconhecido,
durante o período de validade dos

respectivos Atos Autorizativos;
III - Instituições que desenvolvam pesquisa
científica ou tecnológica, de reconhecida
qualidade,
mediante
credenciamento
exclusivo pelo CNE por meio de instrução
processual do MEC, para a oferta de cursos
de especialização nas grandes áreas de
conhecimento
das
pesquisas
que
desenvolve;
IV - Instituições relacionadas ao mundo do
trabalho,
de
reconhecida qualidade,
mediante
credenciamento
exclusivo
concedido pelo CNE, por meio de instrução
processual do MEC, para a oferta de cursos
de especialização nas áreas de sua atuação
profissional e nos termos desta Resolução.
§ 2º A instituição, para ofertar cursos lato
sensu, deverá solicitar seu credenciamento
e
recredenciamento,
conforme
as
exigências do Sistema e-MEC/MEC.
§ 3º Vencido o prazo do Ato de
Credenciamento sem que a Instituição tenha
solicitado o recredenciamento, a oferta de
novos cursos e a abertura de novas turmas
devem ser imediatamente suspensas.
§ 4º Os cursos lato sensu somente poderão
ser oferecidos na modalidade à distância por
instituições credenciadas para esse fim,
conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei
n.º 9.394, de 1996, e o Decreto n.º 9.057, de
2017.
§ 5º Ficam permitidos convênios ou termos
de parceria entre instituições devidamente
credenciadas no Sistema e-MEC/MEC e
instituições credenciadas para a oferta
conjunta de cursos de especialização no
âmbito do Sistema Estadual de Ensino de
Mato Grosso, cuja certificação será emitida
pela instituição credenciada.
Art. 18 Cursos de pós-graduação lato
sensu,
denominados
cursos
de
especialização, são programas de nível
superior de educação continuada, com os
objetivos de complementar a formação
acadêmica,
atualizar,
incorporar
competências técnicas e desenvolver perfis
profissionais, com vistas ao aprimoramento
da atuação no mundo do trabalho e ao
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atendimento de demandas por profissionais
tecnicamente mais qualificados, tendo em
vista o desenvolvimento do país.

III - Elenco do corpo docente que,
efetivamente, ministrou o curso, com sua
respectiva titulação.

Art. 19 A oferta institucional de cursos de
especialização fica sujeita, no seu conjunto,
à regulação, avaliação e supervisão dos
órgãos competentes.

§ 1º Os certificados de conclusão de curso
de
especialização
devem
ser
obrigatoriamente
registrados
pelas
Instituições devidamente credenciadas e
que, efetivamente, ministraram o curso.

Art. 20 Os cursos de especialização
oferecidos por Instituições de Ensino
Superior do Sistema Estadual de Ensino
serão registrados no Censo da Educação
Superior e no Cadastro de Instituições e
Cursos do Sistema e-MEC/MEC, nos termos
da legislação vigente.
Art. 21 Para cada curso de especialização
será previsto o Projeto Pedagógico de Curso
- PPC, constituído, dentre outros, pelos
seguintes componentes:
I - Matriz curricular, com a carga mínima de
360 (trezentos e sessenta) horas, contendo
disciplinas ou atividades de aprendizagem
com efetiva interação no processo
educacional, com o respectivo plano de
curso, que contenha objetivos, programa,
metodologias de ensino-aprendizagem,
previsão de trabalhos discentes, avaliação e
bibliografia;
II - Composição do
devidamente qualificado;

corpo

docente,

III - Processos de avaliação
aprendizagem dos estudantes.

da

Parágrafo único. Quando o curso de
especialização tiver como objetivo a
formação de professores, deverá ser
observado o disposto na legislação
específica.
Art. 22 Os certificados de conclusão de
cursos de especialização devem ser
acompanhados dos respectivos históricos
escolares, nos quais devem constar,
obrigatoriamente e explicitamente:
I - Ato legal de Credenciamento da
Instituição, nos termos do artigo 2º desta
Resolução;
II - Identificação do curso, período de
realização, duração total, especificação da
carga horária de cada atividade acadêmica;

§ 2º Os certificados dos cursos ofertados por
meio de convênio ou parceria entre
Instituições credenciadas serão registrados
por ambas, com expressa referência ao
instrumento por elas celebrado.
§ 3º Os certificados previstos neste artigo,
observados
os
dispositivos
desta
Resolução, terão validade nacional.
Art. 23 O corpo docente do curso de
especialização será constituído por, no
mínimo, 30% (trinta por cento) de portadores
de título de pós-graduação stricto sensu,
devidamente reconhecidos pelo poder
público, ou revalidados, nos termos da
legislação pertinente.
Art. 24 As Instituições que mantêm cursos
regulares em programas de stricto sensu
poderão converter em certificado de
especialização os créditos de disciplinas
cursadas pelos estudantes que não
concluírem dissertação de mestrado ou tese
de doutorado.
Art. 25 Os estudos realizados no sistema de
ensino militar, conforme a Portaria
Interministerial n.º 1, de 26 de agosto de
2015, ministrados exclusivamente para
integrantes da respectiva corporação, serão
considerados equivalentes a curso de
especialização, desde que atendam, no que
couber, aos requisitos previstos nos
dispositivos desta Resolução.
Art. 26 Excluem-se desta Resolução:
I - Os programas de residência médica ou
congêneres, em qualquer área profissional
da saúde;
II - Os cursos de pós-graduação
denominados cursos de aperfeiçoamento,
extensão e outros.
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Subseção IV
Dos Cursos e Programas de Extensão

Art. 27 A Extensão consiste em um
conjunto articulado de ações pedagógicas,
de caráter teórico e/ou prático, presencial ou
à distância, planejado e organizado de
maneira sistemática, com carga horária
definida e processo de avaliação formal, que
poderá ser oferecida sob a forma de
programas, projetos, cursos, eventos,
prestação de serviço, publicações e outros
produtos acadêmicos.
Parágrafo único. As formas de organização
e as finalidades das ações de extensão de
que trata o caput serão definidas no interior
da Instituição de Ensino Superior, no âmbito
de sua autonomia.
Art. 28 A Extensão, como processo
educativo, cultural, científico e tecnológico
deverá manter articulação indissociável com
o ensino e com a pesquisa, consolidando a
relação entre a Instituição de Ensino
Superior e a sociedade, por meio de
compromissos e parcerias mútuas, através
de práticas de intervenção social,
objetivando
a
produção
do
saber
transformador e formador da cidadania e da
consciência crítica.

Seção IV
Da Tipologia
Art. 29 As Instituições de Ensino Superior do
Sistema Estadual de Ensino, de acordo com
sua organização e respectivas prerrogativas
acadêmicas, serão credenciadas para a
oferta de cursos superiores, como:

I - Faculdades;
II - Centros Universitários;
III - Centros de Educação Profissional e
Tecnológica;
IV - Universidades;
V - Escolas de Governo;
VI - Academia da Polícia Militar.

Subseção I
Das Faculdades

Art. 30 Faculdades são Instituições nãouniversitárias de educação superior, com
propostas curriculares em mais de uma área
do conhecimento, organizadas sob a
mesma direção e regimento comum, com a
finalidade de formar profissionais, podendo
ministrar os cursos deste nível e nas
diversas
modalidades,
desde
que
credenciadas pelo órgão competente.

Uma
mesma
Parágrafo
único.
mantenedora poderá criar e fazer funcionar
mais do que uma faculdade, mantendo-as
organizadas sob uma mesma direção e
regimento comum, embora com estrutura
acadêmica e administrativa individualizada.
Subseção II
Dos Centros Universitários
Art. 31 Centros Universitários são as
Instituições
pluricurriculares
que
se
caracterizam pela excelência do ensino
oferecido, pela qualificação do seu corpo
docente e pelas condições de trabalho
acadêmico oferecidas à comunidade
escolar,
nos
termos
das
normas
estabelecidas pelo CEE/MT para o seu
credenciamento.
§ 1º Os Centros Universitários, nos termos
da legislação vigente, poderão criar,
organizar e extinguir, em sua sede, cursos e
programas de educação superior, remanejar
ou ampliar vagas nos cursos existentes e
registrar diplomas dos cursos por eles
oferecidos.
§ 2º Outras atribuições da autonomia
universitária para os Centros Universitários
deverão constar no Ato de seu
credenciamento, devendo observar os
limites
definidos
no
Plano
de
Desenvolvimento Institucional aprovado
quando do seu credenciamento e
recredenciamento.
Art. 32 Classificam-se como Centros
Universitários as IES que atendam aos
seguintes requisitos:

I - 1/5 (um quinto) do corpo docente em
regime de tempo integral;
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II - 1/3 (um terço) do corpo docente, pelo
menos, com titulação acadêmica de
mestrado ou doutorado.
Parágrafo único. Os Centros Universitários
somente serão criados por transformação
de Faculdades já credenciadas e em
funcionamento regular, com avaliação
positiva pelo Sistema Estadual de Ensino,
nos termos do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior - SINAES.

Subseção III
Dos Centros de Educação Profissional e
Tecnológica
Art. 33 Os Centros de Educação
Profissional e Tecnológica são criados e
mantidos pelo poder público, estadual ou
municipal.
§1º Os Centros de que trata o caput se
caracterizam
como
Instituições
pluricurriculares, especializadas na oferta de
educação
profissional,
devendo
ser
prioritária sua atuação na área tecnológica.
§ 2º A finalidade dos Centros de Educação
Profissional e Tecnológica é a de formar
profissionais em cursos superiores de
educação tecnológica para os diversos
setores da economia e realizar pesquisa e
desenvolvimento tecnológico de novos
processos, produtos e serviços, em estreita
articulação com os setores produtivos e a
sociedade, oferecendo, inclusive, educação
continuada.

Subseção IV
Das Universidades
Art. 34 As Universidades são Instituições
pluridisciplinares,
de
formação
de
profissionais de nível superior, que
desenvolvem
atividades
regulares
indissociáveis de ensino, pesquisa e
extensão.
Parágrafo único. As atividades de ensino
previstas no caput devem contemplar
programas lato e stricto sensu, bem como
programas de residência em funcionamento
regular.
Art. 35 As Universidades poderão criar e

fazer funcionar cursos superiores em
municípios do Estado, diversos de sua sede,
devendo ser identificados nos Atos legais de
seu credenciamento.
§ 1º Os cursos criados na forma do caput
deste artigo, organizados ou não em novo
campus,
integram
o
conjunto
da
universidade.
§ 2º A autonomia prevista na legislação
relativa às Universidades não se estende
aos cursos e campi fora de sua sede, sem
que os mesmos tenham seus Atos de
aditamento ao credenciamento regularizado
junto ao CEE/MT.
Art. 36 As Universidades devem atender às
seguintes disposições:

I - Produção intelectual institucionalizada
mediante o estudo sistemático dos temas e
problemas mais relevantes, tanto do ponto
de vista científico e cultural, quanto regional,
nacional e internacional;
II - 1/3 (um terço) do corpo docente, pelo
menos, com titulação acadêmica de
mestrado ou doutorado;
III - 1/3 (um terço) do corpo docente em
regime de trabalho em tempo integral.
Parágrafo único. Entende-se por regime de
trabalho em tempo integral e/ou dedicação
exclusiva a prestação de serviço de
quarenta horas semanais, na mesma
Instituição, nele reservado o tempo de, pelo
menos, vinte horas semanais para estudos,
pesquisa,
trabalhos
de
extensão,
planejamento e avaliação, em observância
aos planos de carreira das Instituições de
Ensino Superior.
Art. 37 As universidades mantidas pelo
Poder Público gozam, na forma da Lei, de
estatuto jurídico especial para atender às
peculiaridades
de
sua
estrutura,
organização e financiamento, assim como
de seus planos de carreira e do regime
jurídico do seu pessoal.

Art. 38 No exercício da sua autonomia as
universidades públicas poderão:
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I - Propor o seu quadro de pessoal docente,
técnico e administrativo, assim como um
plano de cargos e salários, atendidas as
normas gerais pertinentes e os recursos
disponíveis;
II - Elaborar o regulamento de seu pessoal
em conformidade com as normas gerais
concernentes;
III - Aprovar e executar planos, programas e
projetos de investimentos referentes a
obras, serviços e aquisições em geral, de
acordo com os recursos alocados pelo
respectivo poder mantenedor;
IV - Elaborar seus orçamentos anuais e
plurianuais;
V - Adotar regime financeiro e contábil que
atenda às suas peculiaridades de
organização e funcionamento;
VI - Realizar operações de crédito ou de
financiamento, com aprovação do poder
competente, para aquisição de bens
imóveis, instalações e equipamentos;
VII - Efetuar transferências, quitações e
tomar outras providências de ordem
orçamentária, financeira e patrimonial
necessárias ao seu bom desempenho.
Art. 39 No exercício de sua autonomia serão
asseguradas às universidades, sem prejuízo
de outras atribuições, as seguintes:

I - Criar, organizar e extinguir cursos e
programas de educação superior previstos
em Lei, obedecendo às normas gerais e às
do Sistema Estadual de Ensino;
II - Fixar os currículos dos seus cursos e
programas, observadas as diretrizes gerais
pertinentes;
III - Estabelecer planos, programas e
projetos de pesquisa científica, produção
artística e atividades de extensão;
IV - Fixar o número de vagas, de acordo com
a capacidade institucional e as exigências
do seu meio;
V - Elaborar e reformular os seus estatutos
e os seus regimentos, em consonância com
as normas gerais atinentes;

VI - Conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - Firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - Aprovar e executar planos, programas
e projetos de investimentos referentes às
obras, serviços e aquisições em geral, bem
como administrar rendimentos, conforme
dispositivos institucionais;
IX - Administrar os rendimentos e deles
dispor na forma prevista no Ato de
constituição, nas Leis e nos respectivos
Estatutos;
X - Receber subvenções, doações,
heranças, legados e cooperação financeira
resultantes de convênios com entidades
públicas e privadas;
XI - Registrar os diplomas dos cursos das
Instituições não-universitárias, com base em
solicitação específica das interessadas, em
observância à legislação vigente atinente à
matéria.
Parágrafo único. Para os efeitos das
normas educacionais, compreendem a sede
da Instituição os limites do município onde
se encontra a Administração Central e a
sede de todos os campi, ou outra estrutura
que conste nominalmente no Ato de
Credenciamento e for apresentada como tal,
ou, ainda, que tenham sido credenciadas
por aditamento.
Art. 40 Para garantir a autonomia didáticocientífica das universidades caberá aos
seus colegiados superiores decidirem,
dentro
dos
recursos
orçamentários
disponíveis, sobre:

I - Criação, expansão, modificação e
extinção de cursos;
II - Ampliação e diminuição de vagas;
III - Elaboração da programação dos cursos;
IV - Programação das pesquisas e das
atividades de extensão;
V - Contratação e dispensa de professores;
VI - Planos de carreira dos docentes e dos
técnicos e administrativos.
Capítulo II
Da Regulação

270

Art. 44 A função de regulação do Sistema
Estadual de Ensino, realizada por meio de
Atos Administrativos Autorizativos do
funcionamento de Instituições de Ensino
Superior, de seus cursos e programas, está
organizada nos termos desta Resolução.
Seção I
Dos Atos Autorizativos
Art. 45 O funcionamento das Instituições de
Ensino Superior e a oferta de cursos e
programas de educação superior dependem
de Ato Autorizativo do órgão competente.
§ 1º São modalidades de Atos Autorizativos
os Atos Administrativos de credenciamento
e recredenciamento de Instituições de
Ensino
Superior,
de
autorização,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento de cursos superiores, bem
como suas respectivas modificações.
§ 2º Os Atos Autorizativos fixam os limites
da atuação dos agentes públicos em matéria
de educação superior no Sistema Estadual
de Ensino.
Art. 46 A autorização, o reconhecimento e a
renovação de reconhecimento de cursos,
bem
como
o
credenciamento
e
recredenciamento de Instituições de Ensino
Superior, têm caráter temporário, devendo
ser renovados periodicamente, conforme o
art. 46 da Lei Federal n.º 9.394/1996 e nos
termos dos resultados da avaliação
institucional externa e da avaliação de
desempenho
dos
estudantes,
em
conformidade
com a
regulamentação
específica do INEP/MEC.
Parágrafo único. Os prazos são contados
sempre a partir da publicação do Ato
Autorizativo.
Art. 47 Qualquer modificação na forma de
atuação dos agentes da educação superior,
após a expedição do Ato Autorizativo
relativo à mantenedora, à abrangência
geográfica das atividades, vagas, endereço
de oferta dos cursos, ou a qualquer outro
elemento relevante para o exercício das
funções educacionais, dependerá de
modificação do Ato Autorizativo originário,
que deve ser processada na forma de

pedido de aditamento.
Art. 48
dependem
processos
Sistema de
SIGES:

Os seguintes aditamentos
de atos do CEE/MT, em
devidamente instruídos no
Gestão do Ensino Superior –

I - Criação e/ou extinção de Campus;
II - Criação e/ou extinção de Polos;
III - Extinção voluntária de cursos ofertados
por Instituições de Ensino Superior sem
autonomia;
IV - Descredenciamento voluntário de
Instituição de Ensino Superior ou de oferta
em uma das modalidades, presencial ou à
distância;
V - Unificação de Instituições de Ensino
Superior mantidas por uma mesma
mantenedora; e
VI - Credenciamento de campus fora de
sede de centro universitário.
§ 1º O CEE/MT poderá instituir processo
simplificado para aumento de vagas, de
acordo com os resultados da avaliação,
quando se tratar de situação identificada no
inciso I do caput.
§ 2º Os demais aditamentos citados no
caput deste artigo serão realizados em Atos
próprios das Instituições de Ensino Superior
e serão informados ao CEE/MT no momento
do recredenciamento ou, quando couber, no
momento de reconhecimento ou renovação
de reconhecimento dos cursos ofertados.
Art. 49 A ampliação da abrangência original
do Ato Autorizativo fica condicionada à
comprovação da qualidade da oferta em
relação às atividades já autorizadas,
resguardada a autonomia universitária.
Art. 50 Os pedidos de Ato Autorizativo
devem ser decididos com base em
conceitos atribuídos ao conjunto e a cada
uma das dimensões do SINAES, avaliadas
no relatório de avaliação externa in loco
realizada pela SECITECI/MT, consideradas
as avaliações dos processos vinculados e
os demais procedimentos e instrumentos de
avaliação.
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Art. 51 O funcionamento de Instituições de
Ensino Superior ou a oferta de curso
superior sem o devido Ato Autorizativo
configura irregularidade administrativa, nos
termos desta Resolução, bem como da
Resolução Normativa n.º 093/06–CEE/MT,
sem prejuízo de outras sanções de âmbito
administrativo, civil e penal.
§ 1º Na ausência de quaisquer dos Atos
Autorizativos exigidos nos termos desta
Resolução, a Câmara de Educação
Profissional e de Educação Superior –
CEPS-CEE/MT
determinará,
motivadamente, como medida cautelar, a
suspensão preventiva da admissão de
novos estudantes em cursos e instituições
irregulares, visando evitar prejuízos futuros,
aplicando-se as medidas punitivas e
reparatórias cabíveis constantes desta
Resolução e da Resolução Normativa n.º
093/06-CEE/MT, bem como de outras
normas aplicáveis à matéria.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior da
decisão, caberá recurso à Plenária do
CEE/MT, sem efeito suspensivo até nova
decisão do Pleno.
Art. 52 O protocolo de pedido de
recredenciamento de Instituições de Ensino
Superior, bem como de renovação de
reconhecimento de curso superior, antes do
vencimento do Ato Autorizativo anterior,
prorroga automaticamente a validade do Ato
Autorizativo até a conclusão do processo e
a publicação da respectiva Portaria, desde
que as instruções dos processos se deem
nos prazos legais.
Seção II
Da Criação
Art. 53 A criação e/ou incorporação de
Instituições de Ensino Superior Públicas,
Estaduais ou Municipais dar-se-á por
iniciativa do respectivo Poder Executivo.
Art. 54 As mantenedoras das Instituições de
Ensino Superior do Sistema Estadual de
Ensino terão natureza jurídica de direito
público.
Parágrafo único. São mantenedoras de
direito público as pessoas jurídicas da

Administração Direta ou Indireta, sob a
forma de Autarquia de Regime Especial ou
Fundação, que darão provisão aos recursos
necessários para o funcionamento da
Instituições de Ensino Superior.
Art. 55 A criação de Instituições de Ensino
Superior Públicas vinculadas ao Sistema
Estadual de Ensino sob outras formas de
constituição jurídica de suas mantenedoras
fica sujeita às disposições da legislação
própria.

Art. 56 A criação de Centros Universitários
será feita
por credenciamento de
Faculdades
já
credenciadas,
em
funcionamento regular há, no mínimo, 06
(seis) anos, e que tenham obtido conceito
igual ou superior a 04 (quatro) na avaliação
institucional externa, no ciclo avaliativo do
Sistema Nacional de Avaliação da
Educação
Superior
–
SINAES
imediatamente anterior.
SEÇÃO III
Do Credenciamento Institucional
Art. 57 Credenciamento consiste no Ato
Administrativo oficial pelo qual o poder
público estadual assegura em que
modalidade da tipologia acadêmicoinstitucional se enquadra a Instituição de
Ensino Superior e, no caso de campus,
declara a sua integração institucional, nos
termos do art. 47 da presente Resolução.
Art. 58 O início do funcionamento de
Instituição
de
Ensino
Superior
é
condicionado à edição prévia do Ato de
Credenciamento pelo Conselho Estadual de
Educação – CEE/MT, acompanhado do Ato
de Autorização para a oferta de, pelo
menos, um curso de graduação.
§ 1º A Instituição é credenciada
originalmente como Faculdade.
§ 2º O credenciamento como Universidade
ou
Centro
Universitário,
com
as
consequentes prerrogativas de autonomia,
depende do credenciamento específico de
instituição
já
credenciada,
em
funcionamento regular e com padrão
satisfatório de qualidade.
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§ 3º O indeferimento do pedido de
credenciamento como Universidade ou
Centro Universitário não impede o
credenciamento subsidiário como Centro
Universitário ou Faculdade, cumpridos os
requisitos previstos em Lei.
§ 4º O primeiro credenciamento tem prazo
máximo de 03 (três) anos para Faculdades,
e de 05 (cinco) anos para os Centros
Universitários e Universidades.
§ 5º O prazo de recredenciamento fica
condicionado ao ciclo avaliativo do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES, conforme disposições
da Resolução Normativa n.º 01/2017CEE/MT.

§ 6º É permitido o credenciamento de
Instituição de Ensino Superior para oferta de
cursos nas modalidades presencial ou à
distância, ou, ainda, em ambas as
modalidades.
§ 7º A SECITECI/MT deverá realizar as
diligências necessárias ao saneamento na
instrução do processo.
Art. 59 O pedido de credenciamento de
Instituições de Ensino Superior será
instruído com os seguintes documentos:
I - Da mantenedora:
a) atos constitutivos, inclusive o estatuto,
registrados no órgão competente, que
atestem sua existência e sua capacidade
jurídica, na forma da legislação civil;
b) comprovante de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda - CNPJ, devendo constar
atividades específicas de prestação de
serviços educacionais;
c) certidões de regularidade fiscal perante a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
d) certidões de regularidade relativas à
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS;
e) demonstração de patrimônio suficiente
para assegurar a sustentabilidade financeira
da instituição mantida;

f) demonstrações financeiras atestadas por
profissionais competentes, considerada sua
natureza jurídica; e
g) termo de responsabilidade, assinado pelo
representante legal da mantenedora, que
ateste a veracidade e a regularidade das
informações prestadas e da capacidade
financeira da entidade mantenedora.
II - Da Instituição de Ensino Superior:
a) plano de desenvolvimento institucional PDI;
b) regimento interno;
c) identificação dos integrantes do corpo
dirigente e de informação sobre a
experiência acadêmica e profissional de
cada um;
d) comprovante de disponibilidade e
regularidade do imóvel;
e) plano de garantia de acessibilidade, em
conformidade
com
a
legislação,
acompanhado de laudo técnico emitido por
profissional ou órgão público competentes;
e
f) atendimento às exigências legais de
segurança predial, inclusive plano de fuga
em caso de incêndio, atestado por meio de
laudo específico emitido por órgão público
competente.
§ 1º Os documentos previstos nas alíneas
"e" e "f" do inciso I do caput poderão ser
substituídos por parecer de auditoria
independente que demonstre condição
suficiente para assegurar a sustentabilidade
financeira da Instituição mantida.
§ 2º As comprovações de regularidade de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ
e de regularidade perante a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade
Social e o FGTS poderão ser verificadas
pela SECITECI/MT nas bases de dados do
Governo
Federal,
devendo
as
mantenedoras, para fins de credenciamento
ou de recredenciamento, estar devidamente
regulares.
Art. 60 O Plano de Desenvolvimento
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Institucional - PDI deve ser concebido como
um protocolo de intenções que a Instituição
de Ensino Superior firma consigo mesma,
com a sociedade e com o poder público,
caracterizando a referência maior para o
planejamento e a gestão institucionais.
§ 1º O PDI deve ser elaborado por um
período determinado, de no mínimo 5 anos,
tomando como base a identidade da
Instituição quanto à sua filosofia de trabalho,
à missão a que se propõe, às diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, à
sua estrutura organizacional e aos recursos
humanos, financeiros e de infraestrutura de
que dispõe.
§ 2º Observada a organização acadêmica
da Instituição, o PDI conterá, no mínimo, os
seguintes elementos:
I - Missão, objetivos e metas da Instituição
em sua área de atuação e seu histórico de
implantação e desenvolvimento, se for o
caso;
II - Projeto Pedagógico da Instituição, que
conterá, entre outros aspectos, as políticas
institucionais de ensino, pesquisa e
extensão;
III - Cronograma de implantação e
desenvolvimento da Instituição e de cada
um de seus cursos, com especificação das
modalidades de oferta, da programação de
abertura de cursos, do aumento de vagas,
da ampliação das instalações físicas e,
quando for o caso, da previsão de abertura
de campus fora de sede e de polos de
educação à distância;
IV - Organização didático-pedagógica da
Instituição, com a indicação de número e
natureza de cursos e respectivas vagas,
unidades e campi para oferta de cursos
presenciais, polos de educação à distância,
articulação entre as modalidades presencial
e à distância, e incorporação de recursos
tecnológicos;
V - Oferta de cursos e programas de pósgraduação lato sensu e stricto sensu,
quando for o caso;
VI - Perfil do corpo docente e de tutores de
educação à distância, com indicação dos

requisitos de titulação, da experiência no
magistério superior e da experiência
profissional não acadêmica, dos critérios de
seleção e contratação, da existência de
plano de carreira, do regime de trabalho, dos
procedimentos para substituição eventual
dos professores do quadro e da
incorporação
de
professores
com
comprovada
experiência
em
áreas
estratégicas vinculadas ao desenvolvimento
estadual, à inovação e à competitividade, de
modo a promover a articulação com o
mercado de trabalho;
VII - Organização administrativa da
Instituição e políticas de gestão, com
identificação das formas de participação dos
professores, tutores e estudantes nos
órgãos colegiados responsáveis pela
condução dos assuntos acadêmicos, dos
procedimentos
de
autoavaliação
institucional e
de atendimento aos
estudantes, das ações de transparência e
divulgação de informações da Instituição e
das
eventuais
parcerias,
e
compartilhamento de estruturas com outras
Instituições, demonstrada a capacidade de
atendimento dos cursos a serem ofertados;
VIII - Projeto de acervo acadêmico em meio
digital, com a utilização de método que
garanta a integridade e a autenticidade de
todas as informações contidas nos
documentos originais;
IX - Infraestrutura física e instalações
acadêmicas, que especificará:
a) com relação à biblioteca:
1. acervo bibliográfico físico, virtual ou
ambos, incluídos livros, periódicos
acadêmicos e científicos, bases de
dados e recursos multimídia;
2. formas de atualização e expansão,
identificada sua correlação pedagógica
com os cursos e programas previstos; e
3. espaço físico para estudos e horário de
funcionamento,
pessoal
técnicoadministrativo e serviços oferecidos; e
b) com relação aos laboratórios (de
informática e de ensino): instalações,
equipamentos e recursos tecnológicos

274

existentes e a serem adquiridos, com a
identificação de sua correlação pedagógica
com os cursos e programas previstos e a
descrição de inovações tecnológicas
consideradas significativas.
X - Demonstrativo de capacidade
sustentabilidade financeira;

e

XI - Oferta de educação à distância,
especificadas:
a) sua abrangência geográfica;
b) relação de polos de educação à distância
previstos para a vigência do PDI;
c) infraestrutura física,
pessoal projetada para
polos de educação
consonância com os
ofertados;

tecnológica e de
a sede e para os
à distância, em
cursos a serem

d) descrição das metodologias e das
tecnologias adotadas e sua correlação com
os projetos pedagógicos dos cursos
previstos;
e) previsão da capacidade de atendimento
do público-alvo;
XII - Acompanhamento e Avaliação do
Desempenho
Institucional:
objetivos,
indicadores
e
metas
para
o
acompanhamento e a avaliação da
execução do PDI;
XIII - Cronograma de implementação do PDI
ou Plano de expansão, com respectivo
cronograma;
XIV - Atendimento às Pessoas com
deficiência ou com Mobilidade Reduzida:
Plano de promoção de acessibilidade e
atendimento
prioritário,
imediato
e
diferenciado para utilização, com segurança
e autonomia, total ou assistida, dos
espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, das edificações, dos serviços de
transporte, dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicação e informação,
serviços de tradutor e intérprete da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS.

§ 3º A concepção e a implantação dos
projetos arquitetônicos e urbanísticos
devem atender aos princípios do desenho
universal, tendo como referências básicas

as normas técnicas de acessibilidade da
Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT e a legislação específica.
a) Considera-se desenho universal a
concepção de espaços, artefatos e produtos
que visam atender simultaneamente a todas
as pessoas, com diferentes características
antropométricas e sensoriais, de forma
autônoma,
segura
e
confortável,
constituindo-se nos elementos ou soluções
que compõem a acessibilidade;
b) Os programas e as linhas de pesquisa a
serem desenvolvidos deverão incluir temas
voltados para o desenho universal.
§ 4º Considera-se pessoa com deficiência a
que possui limitação ou incapacidade para o
desempenho de atividade e se enquadra
nas
seguintes
categorias,
conforme
explicitações da legislação pertinente:
I – Deficiência física;
II – Deficiência auditiva;
III - Deficiência visual;
IV – Deficiência intelectual; e
V – Deficiência múltipla.
§ 5º Considera-se pessoa com mobilidade
reduzida, aquela que, não se enquadrando
no conceito de pessoa com deficiência,
tenha, por qualquer motivo, dificuldade de
se
movimentar,
permanente
ou
temporariamente, gerando redução da
mobilidade,
flexibilidade,
coordenação
motora e percepção.
§ 6º O atendimento prioritário das pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida
compreende:
I – Tratamento diferenciado que inclui,
dentre outros:
a) assentos de uso preferencial sinalizados
e acessíveis;
b) mobiliário;
c) serviços de atendimento para pessoas
com deficiência auditiva, prestados por
intérpretes ou pessoas capacitadas em
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS;
d) disponibilidade de área especial para
embarque e desembarque;
e) sinalização ambiental para orientação;
f) divulgação, em lugar visível, do direito de
atendimento prioritário;
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g) admissão de entrada e permanência de
cão-guia ou cão-guia de acompanhamento;
e
h) a existência de local de atendimento
específico.
II - Imediato atendimento, entendido como o
prestado antes e depois de concluído o
atendimento que estiver em andamento, a
qualquer outra pessoa, observado o
disposto no Estatuto do Idoso.
Art. 61 Os cursos e programas a serem
desenvolvidos pelas Instituições de Ensino
Superior, em especial as universitárias,
poderão contemplar temas voltados para o
atendimento das pessoas com deficiências.
Art. 62 O PDI contemplará as formas
previstas para o atendimento descrito no art.
60, no tocante às políticas ou aos programas
de extensão, de iniciação científica,
tecnológica
e
de
docência
institucionalizados, conforme a organização
acadêmica pleiteada pela Instituição.
§ 1º No caso de universidade, os itens
deverão ser apresentados por campus, ano
a ano, considerando o período de vigência
do PDI.
§ 2º Quando se tratar da elaboração de novo
PDI, no caso de término de vigência, deverá
ser incorporado ao presente roteiro o
relatório avaliativo do PDI anterior, com
registro das ações empreendidas e seus
resultados, das ações não realizadas e as
justificativas, tomando por base os
processos avaliativos das Instituições de
Ensino Superior.
§ 3º Na elaboração devem ser observados
os requisitos legais e normativos constantes
do art. 60 desta resolução.
Art. 63 O PDI deve ser aprovado nas
instâncias colegiadas das Instituições de
Ensino Superior, assim como seu
aditamento, a ser elaborado para registrar
alterações no plano de expansão já
aprovado.
Art. 64 A análise da implementação do
Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI, bem como de seu aditamento, será
realizada
por
ocasião
dos
recredenciamentos da Instituições de
Ensino Superior pela SECITECI/MT, pelas

Comissões de Avaliação, no que compete a
esses órgãos, para deliberação do CEE/MT.
Art. 65 São fases do processo de
credenciamento de Instituições de Ensino
Superior:
I - Protocolo do pedido junto à
SECITECI/MT, via Sistema Integrado de
Gestão do Ensino Superior – SIGES/CEEMT, com processo instruído, conforme
disposto no Artigo 47 desta Resolução;
II - Análise documental realizada pela
SECITECI/MT, sob os aspectos da
regularidade formal e do mérito do pedido;
III - Avaliação in loco por Comissão
Verificadora constituída por Verificadores e
Técnicos, designada pela SECITECI/MT, a
qual poderá, se necessário, recomendar aos
gestores das Instituições de Ensino
Superior, adequações aos padrões mínimos
de qualidade instituídos;

IV - Disponibilização dos autos do processo
ao CEE/MT pela SECITECI/MT, via SIGESCEE/MT, com análise documental e
relatório da Comissão Verificadora, para
análise, deliberação e edição dos atos
formais decorrentes.
Art. 66 À Câmara de Educação Profissional
e de Educação Superior – CEPS-CEE/MT
cabe a análise e deliberação sobre o
processo de credenciamento e de
autorização de cursos, cujos resultados
podem
ser
pelo
deferimento
ou
indeferimento.
Art. 67 Da decisão do CEE/MT sobre
credenciamento caberá recurso, na forma
do Regimento Interno deste órgão.
§ 1º No caso de que trata o caput, o
processo
será
encaminhado
pelo
interessado, via SIGES, à SECITECI/MT,
para o que couber, nos prazos legais, que,
após a devida análise, o encaminhará ao
CEE/MT.
§ 2º No caso de indeferimento do recurso
aludido, os atos formais referentes ao pleito
serão publicados no Diário Oficial do
Estado.

Art.

68

São

condições

prévias
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indispensáveis para o requerimento de
credenciamento como universidade:

CEE/MT.

I - 1/3 (um terço) do corpo docente com
titulação de mestrado ou doutorado,
conforme o inciso II, do art. 52 da Lei
Federal N.º 9.394/1996 e respectivas
regulamentações;

Art. 70 Recebido no CEE/MT, o processo
será analisado pela Câmara de Educação
Profissional e de Educação Superior –
CEPS-CEE/MT, em consonância com o art.
52 da Lei Federal n.º 9.394/1996,
considerando-se os seguintes parâmetros:

II - 1/3 (um terço) do corpo docente em
regime de tempo integral, conforme o inciso
III, do art. 52 da Lei Federal N.º 9.394/1996;

I - Trajetória institucional, observando-se as
condições originais e sua evolução nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão;

III - Conceito Institucional – CI, igual ou
superior a 04 (quatro) na última Avaliação
Institucional Externa do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior SINAES;

II - Atividades acadêmicas desenvolvidas
em função do contexto regional;

IV - Oferta regular de, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) dos cursos de
graduação reconhecidos ou em processo de
reconhecimento devidamente protocolado,
no prazo regular;
V - Oferta regular de, pelo menos, 04
(quatro) cursos de mestrado e 02 (dois) de
doutorado, reconhecidos pelo Ministério da
Educação - MEC;
VI - Compatibilidade do Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI, e do
Estatuto com a categoria de universidade;
VII - Não ter sofrido, nos últimos 05 (cinco)
anos, relativamente à própria Instituição ou
a qualquer de seus cursos, as penalidades
de que trata o § 1º, do art. 46 da Lei Federal
n.º 9.394/1996.
Parágrafo único. Ocorrendo, durante
qualquer fase de sua tramitação, a situação
prevista no inciso VII, o processo será
arquivado.

Art.
69
Satisfeitas
as
condições
estabelecidas nesta Resolução, caberá à
SECITECI/MT verificar a qualidade do
projeto institucional apresentado para
credenciamento como universidade e as
efetivas condições de sua implantação, e,
após avaliação in loco por Comissão
Externa, emitir parecer analítico para exame
e deliberação da Câmara de Educação
Profissional e Educação Superior do

III - Produção sistemática e contínua do
conhecimento,
devidamente
institucionalizada;
IV
Programas
institucionalizados;

de

extensão

V - Programas institucionais para o
aprimoramento da graduação, considerando
fragilidades identificadas pela Comissão
Própria de Avaliação – CPA, e pelas
avaliações externas, explicitando ações que
visem à sua superação;
VI - Programas institucionais para o
aprimoramento da pós-graduação stricto
sensu,
considerando
fragilidades
identificadas pela CPA e pela Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES,
explicitando ações que visem à sua
superação;
VII - Programas de iniciação científica,
profissional, tecnológica ou à docência
orientados por professores doutores ou
mestres do quadro permanente da
Instituição;
VIII - Ações institucionalizadas que
demonstrem integração da formação de
graduação e pós-graduação;
IX - Ações institucionalizadas de estudo e
debate sistemático de temas e problemas
relevantes;
X - Atividades culturais, populares
eruditas;

e

XI - Integração efetiva da biblioteca física ou
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virtual na vida acadêmica da Instituição,
atendendo às exigências dos cursos em
funcionamento, com planos fundamentados
de atualização;
XII - Planos de carreira do quadro funcional,
docente e técnico-administrativo, e política
de aperfeiçoamento profissional;
XIII - Cooperação nacional e internacional,
por meio de programas institucionalizados;
XIV - Qualificação acadêmica dos dirigentes
em todos os níveis da Instituição;
XV - Histórico de medidas de supervisão,
considerando termos de saneamento e
despachos, bem como protocolos de
compromisso firmados, sofridos nos últimos
3 anos, relativamente à própria Instituição
ou a seus cursos, que, nesse caso, não
devem ultrapassar 20% (vinte por cento) do
total de cursos;
XVI - Os efeitos das medidas de
saneamento, tal como descrito no inciso XV,
não devem ultrapassar 30% do total dos
estudantes matriculados na Instituição;
XVII - Regularidade com o determinado pela
legislação trabalhista.
Art. 71 São condições necessárias para a
Faculdade solicitar credenciamento como
Centro Universitário:
I - Mínimo de 20% (vinte por cento) do corpo
docente contratado em regime de tempo
integral;
II - Mínimo de 33% (trinta e três por cento)
do corpo docente com titulação acadêmica
de mestrado ou doutorado;
III - Mínimo de 8 (oito) cursos de graduação
reconhecidos e com conceito satisfatório
obtido na avaliação realizada pelo CEE/MT,
por meio de instrumento próprio;
IV - Plano de desenvolvimento institucional
e proposta de estatuto compatíveis com a
solicitação de transformação em Centro
Universitário;
V - Programa de extensão institucionalizado
nas áreas do conhecimento abrangidas por
seus cursos de graduação;

VI - Programa de iniciação científica com
projeto orientado por professores doutores
ou mestres, podendo também oferecer
programas de iniciação profissional ou
tecnológica e de iniciação à docência;
VII - Plano de carreira e política de
capacitação docente implantados;
VIII - Biblioteca com integração efetiva na
vida acadêmica da Instituição e que atenda
às
exigências
dos
cursos
em
funcionamento, com planos fundamentados
de expansão física e de acervo;
IX - Não ter sofrido, nos últimos 5 (cinco)
anos, relativamente à própria Instituição ou
a qualquer de seus cursos, as penalidades
de que trata o § 1º do art. 46 da Lei Federal
n.º 9.394/1996.
Parágrafo único. Ocorrendo a situação
prevista no inciso IX durante qualquer fase
de sua tramitação, o processo será
arquivado.
Art.
72
Satisfeitas
as
condições
estabelecidas nesta Resolução, caberá à
SECITECI/MT verificar a qualidade do
projeto institucional apresentado para
credenciamento como centro universitário,
bem como as efetivas condições de sua
implantação, e, após avaliação in loco por
Comissão Externa, emitir parecer analítico
para exame e deliberação da Câmara de
Educação Profissional e Educação Superior
do CEE/MT.
Subseção I
Do Credenciamento de Campus Fora de
Sede
Art. 73 Os centros universitários e as
universidades
poderão
solicitar
o
credenciamento de campus fora de sede,
em Município diverso da abrangência
geográfica do Ato de Credenciamento em
vigor, desde que o Município esteja
localizado no mesmo Estado da sede da
Instituição de Ensino Superior.
§ 1º As instituições de que trata o caput, que
atendam aos requisitos dispostos nos
artigos 16 e 17, e que possuam, quando for
o caso, Índice Geral de Cursos – IGC maior
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ou igual a 04 (quatro) na última avaliação
externa
in
loco,
realizada
pela
SECITECI/MT, na sede, poderão solicitar
credenciamento de campus fora de sede.
§ 2º O pedido de credenciamento de
campus fora de sede será processado como
aditamento ao Ato de Credenciamento,
aplicando-se, no que couber, as disposições
processuais que regem o procedimento.
§ 3º O pedido de credenciamento de
campus fora de sede será deferido quando
o resultado da sua avaliação externa in loco,
realizada pela comissão, for maior ou igual
a 04 (quatro).
§ 4º O pedido de credenciamento de
campus fora de sede será acompanhado do
Ato de Autorização para a oferta de, no
máximo, três cursos de graduação.
§ 5º O quantitativo estabelecido no § 4º não
se aplica aos cursos de licenciatura.
Art. 74 O campus fora de sede integrará o
conjunto da Instituição.
§ 1º Os campus fora de sede das
universidades gozarão de atribuições de
autonomia, desde que observado o disposto
nos parágrafos do art. 35 desta Resolução
Normativa.
§ 2º O campus fora de sede dos centros
universitários não gozarão de atribuições de
autonomia.
Art. 75 É vedada a oferta de curso
presencial em unidade fora da sede sem o
prévio credenciamento do campus fora de
sede e autorização específica do curso.
§ 1º A oferta de cursos fora da sede dos
campi
se
caracterizará
pela
excepcionalidade
e
pelo
caráter
emergencial e temporário, somente sendo
aceitos no bojo de Programas Especiais
desde que estejam devidamente previstos
nos
Planos
de
Desenvolvimento
Institucional
–
PDI
e
autorizados
inicialmente nas instâncias próprias das
Instituições de Ensino Superior, podendo ter
início somente após o Ato de aditamento ao
credenciamento do respectivo campus pelo
CEE/MT.

§ 2º A instalação de cursos superiores, nos
termos do caput, deverá ser comunicada à
SECITECI/MT, para fins de supervisão e
avaliação, e ao CEE/MT, para fins de
regulação.

§ 3º A instalação de cursos superiores, nos
termos do parágrafo 1º deste artigo, em
Instituições não universitárias (faculdades e
centros universitários) já credenciadas
deverá ser precedida da autorização dos
mesmos pelo CEE/MT, observadas as
diretrizes desta Resolução, estando o seu
início condicionado a esta autorização.
Subseção II
Do Recredenciamento
Art. 76 O Recredenciamento consiste no
Ato administrativo pelo qual o poder público
estadual ratifica, altera ou suspende a
modalidade da tipologia acadêmicoinstitucional em que se enquadram a
Instituições de Ensino Superior e, no caso
de campus, declara a sua integração
institucional, nos termos da Subseção I,
Seção III, do Capítulo II desta Resolução.
Art. 77 A instituição deverá protocolar, junto
à SECITECI/MT, ao final de cada ciclo
avaliativo/SINAES no Estado, pedido de
recredenciamento devidamente instruído,
observando-se o prazo estipulado no ato
anterior de credenciamento, que seguirá os
trâmites contidos no artigo 98 desta
Resolução.
§ 1º O processo de recredenciamento
deverá observar as disposições processuais
referentes ao pedido de credenciamento, no
que couber, e, em especial, a atualização do
Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, do regimento, ou estatuto, e das
informações relativas ao corpo dirigente,
com destaque para as alterações ocorridas
após o credenciamento.
§ 2º Os pedidos de credenciamento em nova
tipologia, com alteração de organização
acadêmica, por Instituições de Ensino
Superior já credenciadas, serão realizados
no processo de recredenciamento.

§ 3º O processo de recredenciamento
considerará
todos
os
aditamentos
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realizados
ao
Ato
original
de
credenciamento e as diversas modalidades
de oferta da instituição, quando couberem.
§ 4º Os documentos a serem apresentados
no
processo
de
recredenciamento
destacarão as alterações ocorridas após o
credenciamento
ou
o
último
recredenciamento.
§ 5º A irregularidade perante a Fazenda
Federal, a Seguridade Social e o FGTS
ensejarão o sobrestamento dos processos
regulatórios em trâmite, nos termos do
Capítulo II desta Resolução.
Art. 78 A ausência de protocolo do pedido
de recredenciamento no prazo devido
caracterizará irregularidade administrativa,
ficando a instituição:
I - Impedida de solicitar aumento de vagas
em cursos de graduação, de admitir novos
estudantes e de criar novos cursos e polos
de educação à distância, quando for o caso;
e
II - Sujeita a processo administrativo de
supervisão, nos termos do Capítulo III.
Parágrafo único. A SECITECI/MT poderá,
sem prejuízo das penalidades previstas
nesta Resolução, analisar pedido de
recredenciamento protocolado após o
vencimento do Ato Autorizativo anterior,
suspendendo as medidas previstas no
caput, na hipótese de a IES possuir, pelo
menos, um curso de graduação com oferta
efetiva de aulas nos últimos 02 (dois) anos.
Art. 79 As faculdades públicas vinculadas
ao Sistema Estadual de Ensino com
Conceito Institucional (CI) máximo nas duas
últimas avaliações, e que não tenham sido
penalizadas em decorrência de processo
administrativo de supervisão nos últimos 02
(dois) anos, contados da data de publicação
do Ato que as penalizou, poderão receber a
atribuição de registrar seus próprios
diplomas de graduação, nos termos de seu
Ato de recredenciamento.
Parágrafo único. As faculdades citadas no
caput perderão a atribuição de registrar seus
próprios diplomas de graduação nas
seguintes hipóteses:

I - Obtenção de conceito inferior em
avaliação institucional subsequente;
II - Ocorrência de penalização em processo
administrativo de supervisão.
Art. 80 O recredenciamento como
universidade
ou
centro
universitário
depende da manutenção do cumprimento
dos
requisitos
exigidos
para
o
credenciamento na respectiva organização
acadêmica.
§ 1º O não cumprimento dos requisitos
necessários para o recredenciamento
determinará a celebração de protocolo de
compromisso e eventual determinação de
medida cautelar de suspensão das
atribuições de autonomia, conforme o art. 10
da Lei Federal n.º 10.861, de 14 de abril de
2004.
§ 2º A decisão do processo de
recredenciamento poderá:
I - Deferir o pedido de recredenciamento
sem alteração da organização acadêmica;
II - Deferir o pedido de recredenciamento
com alteração da organização acadêmica
que consta do pedido original da instituição;
III - Indeferir o pedido de recredenciamento.
Art. 81 O deferimento do pedido de
recredenciamento será condicionado à
demonstração do funcionamento regular da
instituição, tomando como referência básica
o processo de avaliação institucional
(avaliação externa) e o relatório de
autoavaliação da Instituição de Ensino
Superior, realizado nos termos do SINAES,
conforme o disposto em legislação própria
estadual e federal.
§ 1º Serão considerados pelo CEE/MT,
para os fins do recredenciamento, os
últimos relatórios das avaliações
mencionadas no parágrafo anterior.
§ 2º Caso considere necessário, o CEE/MT,
com base na análise dos relatórios de que
trata o parágrafo anterior, ou no caso da
Instituição de Ensino Superior estar
cumprindo Protocolo de Compromisso por
resultados insatisfatórios da avaliação
institucional externa, poderá solicitar à
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SECITECI/MT a realização de visita in loco,
justificando
circunstanciadamente
sua
solicitação.
§ 3º Expirado o prazo do Protocolo de
Compromisso
sem
o
cumprimento
satisfatório
das
indicações
nele
estabelecidas, deverá ser instaurado
processo
administrativo
pela
SECITECI/MT,
cujo
resultado
será
analisado pelo CEE/MT, que indicará a
aplicação de penalidades cabíveis, nos
termos da legislação vigente.

§ 4º No caso de instauração de processo
administrativo, nos termos do parágrafo
anterior, ficará suspensa a tramitação do
pedido de recredenciamento até o
encerramento do processo.
Art. 82 As faculdades poderão solicitar
recredenciamento como centro
universitário, desde que atendam, além dos
requisitos gerais, aos seguintes requisitos:
I – 1 / 5 ( um quinto) do corpo docente
estar contratado em regime de tempo
Integral;
II - 1/3 (um terço) do corpo docente possuir
titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado;
III - No mínimo, cinco cursos de graduação
terem sido reconhecidos e terem obtido
conceito satisfatório na avaliação externa in
loco realizada pelo SECITECI/MT;
IV - Possuírem programa de extensão
institucionalizado nas áreas do
conhecimento abrangidas por seus cursos
de graduação;
V - Possuírem programa de iniciação
científica com projeto orientado por
docentes doutores ou mestres, que pode
incluir programas de iniciação profissional
ou tecnológica e de iniciação à docência;
VI - Terem obtido Conceito Institucional –
CI maior ou igual a 04 (quatro) na avaliação
externa in loco realizada pela
SECITECI/MT;
VII - Não terem sido penalizadas em
decorrência de processo administrativo de
supervisão nos últimos 02 (dois) anos,

contados da data de publicação do Ato que
penalizou a IES.
Art. 83 Os Centros Universitários poderão
solicitar
recredenciamento
como
universidade, desde que atendam, além dos
requisitos gerais, aos seguintes requisitos:
I - 1/3 (um terço) do corpo docente estar
contratado em regime de tempo integral;
II - 1/3 (um terço) do corpo docente possuir
titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado;
III - No mínimo, 6 0 % ( sessenta por cento)
dos cursos de graduação terem sido
reconhecidos e terem conceito satisfatório
obtido na avaliação externa in loco,
realizada pelo SECITECI/MT, ou em
processo de reconhecimento, devidamente
protocolado no prazo regular;
IV - Possuir programa de extensão
institucionalizado
nas
áreas
do
conhecimento abrangidas por seus cursos
de graduação;
V - Possuir programa de iniciação científica
com projeto orientado por docentes
doutores ou mestres, que pode incluir
programas de iniciação profissional ou
tecnológica e de iniciação à docência;
VI - Ter obtido Conceito Institucional – CI
maior ou igual a 03 (três) na avaliação
externa
in
loco,
realizada
pelo
SECITEC/MT;
VII - Oferecer regularmente 04 (quatro)
cursos de mestrado e 02 (dois) cursos de
doutorado reconhecidos pela CAPES;
VIII - Não terem sido penalizados em
decorrência de processo administrativo de
supervisão nos últimos 02 (dois) anos,
contados da data de publicação do Ato que
penalizou a Instituição de Ensino Superior.
Subseção III
Da Transferência de Mantença
Art. 84 A alteração da mantenedora de
Instituição de Ensino Superior será
comunicada ao Conselho Estadual de
Educação – CEE/MT, no prazo de 60
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(sessenta) dias, contado da data da
assinatura do instrumento jurídico que
formaliza a transferência.

constatada a ausência de oferta efetiva de
aulas por período superior a 24 (vinte e
quatro) meses.

Parágrafo único. A comunicação ao
CEE/MT conterá os instrumentos jurídicos
que formalizam a transferência de
mantença, devidamente averbados pelos
órgãos competentes, e o termo de
responsabilidade
assinado
pelos
representantes legais das mantenedoras
adquirente e cedente.

Parágrafo único. As hipóteses previstas no
caput
caracterizarão
irregularidade
administrativa, nos termos do Capítulo III
desta Resolução Normativa.

Art. 85 Após a efetivação da alteração da
mantenedora, as novas condições de oferta
da Instituição serão analisadas no processo
de recredenciamento institucional.
§ 1º Caso a mantenedora adquirente já
possua Instituição de Ensino Superior
mantida e regularmente credenciada pelo
CEE/MT, o recredenciamento ocorrerá no
período previsto no ato autorizativo da
instituição transferida, vigente na data de
transferência de mantença.

Art. 88 A alteração da mantença de
qualquer Instituição de Ensino Superior
deverá ser submetida à apreciação do
CEE/MT.
§ 1º O novo mantenedor deverá apresentar
os documentos referidos no inciso I do
Artigo 59 desta Resolução.
§ 2º O pedido deverá tramitar na forma de
aditamento ao Ato de Credenciamento ou
recredenciamento da Instituição, sujeitandose à deliberação específica das autoridades
competentes.
§ 3º Será vedada a transferência de cursos
ou programas entre mantenedoras.

§ 2º Caso a mantenedora adquirente não
possua Instituição de Ensino Superior
mantida e regularmente credenciada pelo
CEE/MT, a Instituição protocolará pedido de
recredenciamento, no prazo de um ano,
contado da data de efetivação da
transferência de mantença.

§ 4º Não se admitirá a transferência de
mantença em favor de postulante que,
diretamente ou por qualquer entidade
mantida,
tenha
recebido
qualquer
penalidade, em matéria de ensino, perante
o Sistema Estadual de Ensino, nos últimos
05 (cinco) anos.

Art. 86 A alteração de mantença preservará
os interesses dos estudantes e da
comunidade acadêmica e será informada
imediatamente ao público, em local de fácil
acesso e no sítio eletrônico oficial da
Instituição de Ensino Superior.

Seção IV

Art. 87 São vedadas:
I - A transferência de cursos entre
Instituições de Ensino Superior;
II - A divisão de mantidas;
III - A unificação de mantidas de
mantenedoras distintas;
IV - A divisão de cursos de uma mesma
mantida; e
V - A transferência de mantença de
Instituição de Ensino Superior que esteja em
processo de descredenciamento voluntário
ou
decorrente
de
procedimento
sancionador, ou em relação à qual seja

Da Autorização de Cursos Superiores
Art. 89 A oferta de cursos de graduação em
faculdades, nos termos desta Resolução,
dependerá de autorização prévia do
Conselho Estadual de Educação – CEE/MT.
Art. 90 As universidades e os centros
universitários, nos limites de sua autonomia,
observado o disposto no art. 91 (Cursos de
Direito/Medicina),
independem
de
autorização para funcionamento de curso
superior, devendo informar ao CEE/MT e à
SECITECI/MT os cursos criados por atos
próprios, para fins de supervisão, avaliação
e posterior reconhecimento, no prazo de 60
(sessenta) dias, contado da data do ato de
criação do curso.
§ 1º Aplica-se o disposto no caput ao
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aumento e à redução de vagas em cursos já
existentes e a outras modificações das
condições constantes do seu Ato de criação.

mediante despacho fundamentado, para as
Instituições de Ensino Superior que
apresentem:

§ 2º As instituições de que trata o caput, ao
solicitar credenciamento para nova tipologia
(categoria), estarão dispensadas de efetuar
pedido de autorização de curso, observado
o disposto no art. 90 (Direito/Medicina).

I - CI igual ou superior a 03 (três);

Art. 91 Para a oferta de cursos de
graduação em Direito e Medicina, inclusive
em universidades e centros universitários
públicos do Sistema Estadual de Ensino,
deverá a Instituição de Ensino Superior:
§ 1º Nos processos de autorização de
cursos de graduação em Direito, observar
as disposições da Lei Federal n.º 8.906, de
4 de julho de 1994.
§ 2º Nos processos de autorização de
cursos de graduação em Medicina, observar
as disposições da Lei Federal n.º 12.871, de
22 de outubro de 2013.
§ 3º A manifestação dos Conselhos de que
tratam os parágrafos anteriores terá caráter
opinativo e se dará no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data de solicitação
realizada pelo Conselho Estadual de
Educação – CEE/MT, após tramitação
regular do processo.
§ 4º O prazo previsto no § 3º poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual
período, a requerimento do Conselho de
Classe interessado.
§ 5º O aumento de vagas em cursos de
graduação em Direito e Medicina, nas
faculdades públicas, estaduais e municipais,
dependerá
de
aditamento
ao
Ato
Autorizativo concedido pelo Conselho
Estadual de Educação.
Art. 92 O processo de autorização para
Instituição de Ensino Superior sem
autonomia conferida por lei será instruído
com análise documental, avaliação externa
in loco realizada pela SECITECI/MT e com
decisão do CEE/MT.
§ 1º A avaliação externa in loco realizada
pela SECITECI/MT poderá ser dispensada
pelo CEE/MT, após análise documental,

II - Inexistência de processo de supervisão;
e
III - Oferta de cursos reconhecidos na
mesma área.
§ 2° Os processos relativos a cursos
experimentais e a cursos superiores de
tecnologia,
considerando
suas
especificidades, deverão, obrigatoriamente,
ser submetidos à avaliação externa.
Art. 93 Para as Instituições de Ensino
Superior sem autonomia, o pedido de
autorização de curso será instruído com os
seguintes documentos:
I - Identificação da instituição proponente,
com
endereço,
condição
jurídica,
qualificação e experiência profissional de
seus dirigentes, devidamente comprovadas;

II - Justificativa social do curso;
III - Projeto Político Pedagógico do curso,
que informará: a denominação, a estrutura
conceitual (eixos ou núcleos), o número de
vagas, os turnos, a carga horária, o
programa do curso (objetivos, perfil do
egresso competências e habilidades,
ementas, bibliografia, planos de estágio
supervisionado
e
das
atividades
complementares), as metodologias, a
avaliação, as tecnologias e os materiais
didáticos, os recursos tecnológicos e os
demais elementos acadêmicos pertinentes,
incluída a consonância da infraestrutura
física, tecnológica e de pessoal dos polos de
educação à distância do curso, quando for o
caso;
IV - Relação de docentes e de tutores,
quando for o caso, com constituição nos
termos da legislação vigente, em especial o
artigo 52, da LDB n.º 9.394/1996,
acompanhada de termo de compromisso
firmado com a Instituição, que informará a
titulação, a carga horária e o regime de
trabalho;
V - Comprovante de disponibilidade do
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imóvel: de instalações próprias, a certidão
vintenária atualizada; de imóvel locado, o
respectivo contrato de locação, por prazo
mínimo de vigência de 04 (quatro) anos;

a) orientar a formação inicial e continuada
de todos os profissionais da educação,
sendo componente curricular obrigatório
nos cursos a eles destinados;

VI - Comprovação da existência de
infraestrutura, instalações e espaços físicos
adequados,
demonstrada
mediante
indicações dos locais de funcionamento do
curso, biblioteca, laboratórios, salasambientes,
recursos
e
multimeios
institucionais de apoio aos docentes e
atividades de suporte administrativo;

b) estar presente na formação inicial e
continuada de todos os profissionais das
diferentes áreas do conhecimento;

VII - Período mínimo e
integralização do curso;

máximo de

VIII - Indicação do acervo bibliográfico, físico
e ou virtual, periódicos disponíveis para
consultas e estudos de docentes e
estudantes do curso;
IX - Relação dos laboratórios específicos e
equipamentos a serem utilizados pelo curso;
X - Projetos de pesquisa e extensão
relacionados ao curso;
XI - Regimento Interno e outros
regulamentos pertinentes ao curso; e
XII - Demonstrativo de
administrativa e financeira.

capacidade

§ 1º As faculdades não precisarão atender
ao inciso X, no que se refere à pesquisa.

§ 2º No caso de cursos superiores de
tecnologia, os projetos dos cursos deverão
estar de acordo com o Catálogo Nacional de
Cursos Superiores de Tecnologia/MEC.
§ 3º O currículo/matriz curricular dos cursos
de graduação deve contemplar, enquanto
disciplinas e ou conteúdos/atividades, os
seguintes dispositivos:
I - Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena, em especial, o
currículo dos cursos de formação de
professores, inicial e continuada;
II - Diretrizes Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos, em especial,
devendo:

c) ocorrer de forma transversal e
interdisciplinar, correspondendo ao diálogo
dos objetos de estudo das disciplinas
constituintes do currículo escolar.
III - Diretrizes Nacionais para a Educação
Ambiental enquanto componente integrante,
essencial e permanente da Educação
Nacional, a ser desenvolvida como uma
prática
educativa
integrada
e
interdisciplinar, contínua e permanente,
sendo que:
a) nos cursos, programas e projetos de
graduação, pós-graduação e de extensão, e
nas áreas e atividades voltadas para o
aspecto
metodológico
da
Educação
Ambiental, é facultada a criação de
componente curricular específico;
b) nos cursos de formação inicial e de pósgraduação lato sensu deve ser incorporado
conteúdo que trate da ética socioambiental
das atividades profissionais.
IV - A Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS,
como disciplina curricular:
a) obrigatória,
nos
cursos
de
Fonoaudiologia e nos de formação de
professores para o exercício do magistério,
considerados, enquanto tais, todos os
cursos de licenciatura, nas diferentes áreas
do conhecimento e o curso de Pedagogia.
b) optativa, nos demais cursos de educação
superior.
§ 4º No caso de programas especiais, o
processo de autorização deverá conter,
entre outros itens, os seguintes:
a) justificativa, com apresentação de dados
que
comprovem
a
necessidade
socioeconômica do mesmo;
b) finalidades;
c) fundamentos teóricos;
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d) objetivos e período de execução;

disposto nesta seção da Resolução;

e) área de abrangência;

II - Análise documental e do mérito do
pedido pela SECITECI/MT;

f) cursos ou
desenvolvidas;

atividades

a

serem

III - Designação de Comissão Verificadora
para visita in loco pela SECITECI/MT;

g) cronograma de execução;

IV – Envio, ao CEE/MT, do processo e do
Relatório da Comissão Verificadora;

h) convênios e parcerias; e
i) outros, dadas as especificidades do
programa.
§ 5º Quando o imóvel, sede do curso, de
Instituição já credenciada pelo CEE/MT
estiver em obras, deverá constar do projeto
o respectivo cronograma de execução que
comprove a disponibilidade das instalações,
em tempo hábil, no início do curso.
Art. 94 Para a autorização de aumento de
vagas de curso já existente em instituições
que não detenham autonomia, o projeto
deverá contemplar, pelo menos, os
seguintes tópicos:
I - Comprovação da necessidade social do
curso que justifique o aumento de vagas
pretendido;
II - Demonstração do número de vagas
oferecidas na região para o curso cujas
vagas se pretende aumentar, considerandose, para este fim, o perímetro de 100 (cem)
quilômetros, a partir da sede da Instituição;
III - Demonstração da existência de
instalações físicas, equipamentos, material
didático e bibliográfico, além de corpo
docente que atenda satisfatoriamente ao
proposto;
IV - Demonstração das inscrições para os
processos seletivos de ingresso dos 02
(dois) anos que antecedem o pedido, bem
como as inscrições ocorridas no perímetro a
que se refere o inciso II;
V - Demonstrativo de capacidade financeira
e administrativa.
Art. 95 São
autorização:

fases

do

processo

de

I - Protocolo do pedido junto ao CEE/MT, via
Sistema Integrado de Gestão do Ensino
Superior - SIGES/MT, instruído conforme

V - Análise e deliberação da Câmara
competente do CEE/MT, que poderá:
a) deferir o pedido de autorização de curso;
b) deferir o pedido de autorização de curso
com redução de vagas;
c) deferir o pedido de autorização de curso,
em caráter experimental, nos termos do art.
81 da Lei Federal n.º 9.394, de 1996; ou
d) indeferir o pedido de autorização de
curso.
VI - Edição do Ato respectivo pelo CEE/MT.
Seção V
Do Reconhecimento e Renovação do
Reconhecimento de Cursos
Art. 96 O reconhecimento de curso é
condição necessária, juntamente com o
registro, para a validade nacional dos
respectivos diplomas.
§ 1º O reconhecimento de curso presencial
na sede não se estende às unidades fora de
sede, para registro do diploma ou qualquer
outro fim.
§ 2º O reconhecimento de curso presencial
em determinado Município se estende às
unidades educacionais ali localizadas, para
registro do diploma ou qualquer outro fim,
desde que apresentem em comum:
I - Denominação;
II - Projeto Pedagógico;
III - Núcleo Docente Estruturante - NDE.
§ 3º O disposto no § 2º não dispensa a
necessidade de avaliação externa in loco
realizada pela SECITECI/MT, nas unidades
educacionais que configurem local de oferta
do curso.
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Art. 97 Ao CEE/MT caberá a prerrogativa de
reconhecer todos os cursos de graduação
das instituições vinculadas ao Sistema
Estadual de Ensino, sendo sua renovação
outorgada periodicamente por Ato do
mesmo Conselho, pelo prazo por ele fixado
e em decorrência de solicitação da
Instituição.
Art. 98 A instituição deverá protocolar, junto
à SECITECI/MT, de forma integrada e
concomitante, pedidos de reconhecimento
de cursos, no período entre metade do
prazo previsto para a integralização de sua
carga horária e 75% deste prazo, devendo o
protocolo se adequar aos ciclos avaliativos
do SINAES, no que couber.
Art. 99 O pedido de reconhecimento deverá
ser instruído com os seguintes documentos:
I - Citação do Ato de Autorização do curso;
II - Projeto pedagógico do curso, contendo
as informações fornecidas por ocasião da
autorização dos mesmos, com as devidas
atualizações, acrescidas das seguintes:

a) fluxo discente de entrada no curso
(número de ingressantes e matriculados);
b) fluxo discente de saída (transferência,
desistências, evasões e trancamentos).
III - Currículo pleno adotado, com ementário
das disciplinas e indicação da bibliografia
básica e complementar;
IV - Currículo do coordenador acadêmico do
curso;
V - Relação nominal do corpo docente do
curso, indicando a titulação, a qualificação,
disciplina que ministra, regime de trabalho e
situação funcional;
VI - Plano de Carreira e de remuneração do
corpo docente;
VII - Regime escolar adotado, número de
vagas anuais do curso, turnos de
funcionamento e dimensão das turmas;
VIII - Descrição da biblioteca quanto a sua
organização, acervo de livros, periódicos
especializados,
assinaturas
correntes,
recursos e meios informatizados, área física

ocupada, formas de utilização do acervo e
plano de expansão;
IX - Descrição das instalações físicas e
equipamentos utilizados pelo curso, com
destaque
para
laboratórios,
salas,
serventias, número de computadores,
formas de acesso às redes de informação e
de comunicação, entre outros.
§ 1º Responsável pela análise documental
preliminar dos processos, a SECITECI/MT
considerará o último relatório de avaliação,
após
o
qual
designará
Comissão
Verificadora.
§ 2º O reconhecimento de cursos de
graduação
em
Direito,
Medicina,
Odontologia e Psicologia deverá ser
submetido aos respectivos Conselhos de
Classe, para análise e parecer opinativo.
§ 3º O prazo para a manifestação prevista
no parágrafo anterior será de 30 (trinta) dias,
prorrogável
por
igual
período,
a
requerimento do Conselho interessado.
Art. 100 O deferimento, pelo CEE/MT, do
pedido de reconhecimento terá como
referencial básico, além da análise técnica
da SECITECI/MT, elaborada com base nos
dados do processo, o relatório da Comissão
Verificadora com o resultado da visita in
loco.
Art. 101 A Instituição deverá protocolar,
junto à SECITECI/MT, o pedido de
renovação de reconhecimento de curso,
devidamente instruído, pelo menos 120
(cento e vinte) dias antes do vencimento do
reconhecimento, devendo o protocolo
adequar-se aos ciclos avaliativos do
SINAES.
§ 1º O pedido de renovação de
reconhecimento deverá ser instruído com a
documentação referida no art. 98 desta
Resolução, com a atualização dos
documentos apresentados por ocasião do
pedido de reconhecimento do curso.
§ 2º A renovação do reconhecimento de
cursos de graduação, incluídos os cursos
superiores de tecnologia de uma mesma
instituição, deverá ser realizada de forma
integrada e concomitante, devendo ser
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protocolados junto ao órgão competente, ao
final de cada ciclo avaliativo.
Art. 102 A renovação de reconhecimento
deverá ser acompanhada do projeto
pedagógico do curso, dos relatórios de
autoavaliação do curso e da Instituição de
Ensino Superior, realizada pela Comissão
Própria de Avaliação – CPA, bem como do
relatório da avaliação externa, realizada por
Comissão Verificadora.
Parágrafo único. Analisados os aspectos
formais pela SECITECI/MT, e considerados
completos, esta deverá designar Comissão
de Verificação para a análise dos autos,
cujos resultados deverão compor relatório
circunstanciado.
Art. 103 Todo o material resultante do
procedimento disposto no artigo anterior
deverá ser objeto de análise por Conselheiro
Relator, que elaborará parecer conclusivo a
respeito, para aprovação da Câmara
competente.
Parágrafo único. Os resultados do
processo de que trata o caput deste artigo,
além de servirem como referência para os
processos de reconhecimento e renovação
de reconhecimento dos cursos e programas,
servirá para a prática da supervisão pelos
agentes próprios do Sistema Estadual de
Ensino, nos termos do Capítulo III (da
Supervisão) desta Resolução.
Art. 104 O reconhecimento e a renovação
de reconhecimento de cursos superiores de
tecnologia terão por base o Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia - CNCST, publicado pelo MEC.
§ 1º As Universidades e Centros
Universitários do Sistema Estadual de
Ensino podem oferecer cursos superiores
de tecnologia não constantes no Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos - CNCT, em
caráter experimental.
§ 2º As Universidades e Centros
Universitários do Sistema Estadual de
Ensino deverão informar ao CEE/MT e à
SECITECI/MT a criação de cursos
superiores em caráter experimental de
tecnologia.

Art. 105 O CEE/MT, nos processos de
reconhecimento de cursos superiores de
tecnologia em caráter experimental, poderá,
em cumprimento das normas gerais da
educação nacional:

I - Deferir o pedido, mantido o caráter
experimental do curso, sugerindo à
Instituição proponente que se submeta à
apreciação do MEC para a inclusão da
denominação do curso no CNCST;
II - Deferir o pedido exclusivamente para fins
de registro de diploma, vedada a admissão
de novos estudantes;
III - Indeferir o pedido, motivadamente.
Art. 106 A ausência de protocolo do pedido
de reconhecimento ou renovação de
reconhecimento de curso no prazo devido,
conforme o art. 98 desta Resolução,
caracterizará irregularidade administrativa e
a instituição ficará impedida de solicitar
aumento de vagas e de admitir novos
estudantes no curso, restando sujeita,
ainda, a processo administrativo de
supervisão, nos termos do Capítulo III desta
Resolução.
Parágrafo único. O CEE/MT poderá
analisar pedido de reconhecimento ou de
renovação de reconhecimento de curso
protocolado após o vencimento do Ato
Autorizativo anterior, e suspender as
medidas previstas no caput, na hipótese de
o curso de graduação possuir oferta efetiva
de aulas nos últimos 02 (dois) anos, sem
prejuízo das penalidades previstas nesta
Resolução.
Art. 107 O CEE/MT procederá à análise dos
documentos, sob
os
aspectos da
regularidade formal e do mérito do pedido,
podendo, ao final:
I - Deferir o pedido de reconhecimento ou
renovação de reconhecimento do curso;
II - Sugerir protocolo de compromissos com
vistas à superação das fragilidades
detectadas na avaliação, nos termos da
Subseção I, abaixo, desta Resolução;
III
Reconhecer
ou
renovar
o
reconhecimento de curso para os fins de
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expedição e registro dos diplomas dos
estudantes já matriculados;
IV - Indeferir, motivadamente, o pedido.
Subseção I
Do Protocolo de Compromisso
Art. 108 A obtenção de conceitos
insatisfatórios na avaliação externa in loco
realizada pela SECITECI /MT, considerados
os procedimentos e os instrumentos
diversificados de avaliação referenciados
pelo SINAES, uma vez exauridos os
recursos cabíveis, ensejará a celebração de
protocolo de compromisso dentro dos
processos
de
recredenciamento,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento de cursos, conforme
regulamento a ser editado pelo CEE/MT.
Art. 109 A partir do diagnóstico objetivo das
condições da Instituição ou do curso, a
SECITECI/MT indicará a celebração de
protocolo
de
compromisso,
a
ser
apresentado pela Instituição de Ensino
Superior, documento que conterá:
I - Os encaminhamentos, os processos e as
ações a serem adotados com vistas à
superação das fragilidades detectadas;
II - A indicação expressa de metas a serem
cumpridas;
III - O prazo máximo de 12 (doze) meses
para o seu cumprimento; e
IV - A criação de comissão de
acompanhamento
do
protocolo
de
compromisso pela Instituição de Ensino
Superior.
Parágrafo único. Na vigência de protocolo
de compromisso, poderá ser aplicada a
medida cautelar prevista no § 4º do artigo
118 desta Resolução, desde que necessária
para evitar prejuízo aos estudantes.
Art. 110 Finalizado o prazo de cumprimento
do protocolo de compromisso, a Instituição
será submetida a avaliação externa in loco
pela SECITECI/MT, para verificação do seu
cumprimento e da superação das
fragilidades detectadas.

Parágrafo único. Fica vedada a celebração
de novo protocolo de compromisso no
âmbito do mesmo processo.
Art. 111 O não cumprimento do protocolo de
compromisso ensejará a instauração de
procedimento sancionador, nos termos do
Capítulo III desta Resolução.
Parágrafo único. A não celebração do
protocolo de compromisso por parte da
Instituição de Ensino Superior, no prazo
estipulado pela SECITECI/MT e/ou pelo
CEE/MT, resultará no sobrestamento do
processo de regulação e na abertura de
procedimento de saneamentos, nos termos
do Capítulo III desta Resolução.
Subseção II
Da validade dos atos
Art. 112 O funcionamento regular de
Instituição de Ensino Superior depende da
oferta efetiva e regular de aulas de, pelo
menos, um curso de graduação, nos termos
de seu Ato Autorizativo.
Art. 113 A ausência ou a interrupção da
oferta efetiva de aulas, por período superior
a 24 (vinte e quatro) meses, ensejará a
abertura de processo administrativo de
supervisão, que poderá resultar na
cassação imediata do Ato Autorizativo do
curso, nos termos do Capítulo III.
§ 1º A ausência ou interrupção da oferta
efetiva de aulas de que trata o caput se
caracteriza pela não abertura de processo
seletivo para admissão de estudantes e pela
ausência de estudantes matriculados.
§ 2º Para fins do disposto no caput,
considera-se início de funcionamento do
curso a oferta efetiva de aulas.
§ 3º Nas hipóteses de cassação do Ato
Autorizativo previstas no caput, os
interessados poderão apresentar nova
solicitação relativa ao mesmo pedido, nos
termos desta Resolução.
CAPÍTULO III
DA SUPERVISÃO
Art.

114

A

SECITECI/MT

será

a
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responsável pelas atividades de supervisão
relativas aos cursos de graduação e os
sequenciais, oferecidos nas modalidades
presencial e à distância por Instituição de
Ensino Superior do Sistema Estadual de
Ensino.
§ 1º No exercício da atividade de supervisão
das Instituições e cursos de educação
superior, a SECITECI/MT acompanhará
anualmente
os
cursos
superiores
autorizados e reconhecidos pelo CEE/MT,
ou criados por Instituição de Ensino Superior
com base em sua autonomia, tanto os
submetidos ao Exame Nacional de
Avaliação de Desempenho dos Estudantes
– ENADE quanto aqueles que, por força de
lei, dele não precisem participar.
§ 2º O conjunto de cursos de que trata o
parágrafo anterior deverá seguir a
publicação do calendário do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais - INEP/MEC.
§ 3º A verificação in loco dos cursos
referidos no caput deste artigo, realizar-se-á
por equipe técnica da SECITECI/MT e,
quando necessário, por comissões de
verificadores por ela designadas, com a
finalidade de verificar a conformidade da sua
organização e funcionamento à legislação
vigente, ressalvados os limites de
autonomia das Instituições de Ensino
Superior.
Art. 115 A SECITECI/MT poderá, no
exercício de sua atividade de supervisão,
nos limites da Lei, determinar a
apresentação de documentos ou a
realização de auditoria.
Parágrafo único. Os Atos de supervisão do
Poder Público buscam resguardar os
interesses dos envolvidos, bem como
preservar as atividades em andamento.
Art. 116 Os estudantes, professores e o
pessoal técnico-administrativo, por meio dos
respectivos
órgãos
representativos,
poderão
se
manifestar
junto
à
SECITECI/MT, órgão de supervisão, e ao
CEE/MT, órgão normativo do Sistema
Estadual
de
Ensino,
de
modo
circunstanciado,
quando
verificarem

irregularidades no funcionamento
Instituição ou curso superior.

de

§ 1º A representação deverá conter a
qualificação do representante, a descrição
clara e precisa do fato a ser apurado e a
documentação pertinente, bem como os
demais elementos relevantes para o
esclarecimento do seu objeto.
§ 2º A representação será recebida,
numerada
e
autuada
pelo
órgão
competente, que a apreciará com base na
legislação vigente.
§ 3º O processo administrativo poderá ser
instaurado de ofício, quando o órgão
competente tiver ciência de irregularidade
que lhe caiba sanar e punir.
Art. 117 O órgão competente deverá dar
ciência da representação à Instituição, que
poderá, em 10 (dez) dias, se manifestar
previamente quanto à inconsistência da
representação, ou requerer a concessão de
prazo para saneamento de eventuais
deficiências, nos termos do § 1º do art. 46
da Lei Federal n.º 9.394/96, sem prejuízo da
defesa e do contraditório.
§ 1º Em vista da manifestação da Instituição,
o órgão competente decidirá pela
admissibilidade
da
representação,
instaurando processo administrativo ou
concedendo prazo para saneamento das
deficiências encontradas.
§ 2º Não admitida a representação, o órgão
competente deverá arquivar o processo.
Art. 118 Na hipótese da determinação de
saneamento de deficiências, o órgão
competente deverá, com prazo fixado,
exarar
despacho
devidamente
fundamentado,
especificando
as
deficiências identificadas, bem como as
providências para a sua efetiva correção.
§ 1º A Instituição poderá, em 10 (dez) dias
úteis,
apresentar
esclarecimentos,
solicitando a desconsideração das medidas
determinadas ou, ainda, a dilação do prazo
fixado.
§ 2º O órgão competente apreciará os
esclarecimentos e a solicitação da
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Instituição, decidindo pela manutenção das
providências de saneamento e do prazo, ou
pela adaptação das providências e do
respectivo prazo, não cabendo novo recurso
dessa decisão.
§ 3º O prazo para saneamento de
deficiências não poderá ser superior a 12
(doze) meses, contados do despacho
referido no caput.
§ 4º Na vigência de prazo para saneamento
de deficiências, poderá ser aplicada a
medida prevista no § 1º do artigo 117 desta
Resolução, desde que, no caso específico,
a medida de cautela se revele necessária
para evitar prejuízo aos estudantes.
Art. 119 Esgotado o prazo para saneamento
de deficiências, a SECITECI/MT deverá
realizar verificação in loco, visando
comprovar o efetivo saneamento do
processo e decidir sobre seu cumprimento.
Art. 120 Não saneadas as deficiências ou
admitida de imediato a representação, será
instaurado processo administrativo para
posterior
aplicação
de
penalidades,
mediante
portaria
do
titular
da
SECITECI/MT, da qual deverão constar:
I – A identificação da Instituição e de sua
mantenedora;

II – O resumo dos fatos objetos das
apurações, e, quando for o caso, das razões
de representação;
III – A informação sobre a concessão de
prazo para saneamento de deficiências e as
condições de seu descumprimento ou
cumprimento insuficiente;
IV - Outras informações pertinentes;

§ 2º Não será deferido novo prazo para
saneamento de deficiências no curso do
processo administrativo.
Art. 121 O representado será notificado
para ciência do processo, com aviso de
recebimento, devendo, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar defesa, tratando
das matérias pertinentes, de fato e de
direito.
Art.
122
Recebida
a
defesa,
a
SECITECI/MT apreciará o conjunto dos
elementos do processo e, após análise,
proferirá decisão, devidamente motivada,
arquivando o processo ou aplicando uma
das penalidades previstas no § 1º do artigo
46 da Lei Federal n.º 9.394, de 1996, a
saber:
I - Desativação de cursos e habilitações ou
descredenciamento da Instituição de Ensino
Superior, medida aplicada pelo CEE/MT;

II - Intervenção ou suspensão temporária de
prerrogativas da autonomia, aplicada pela
SECITECI/MT.
Parágrafo único. Da decisão administrativa
final, o representado terá prazo de 15
(quinze) dias para protocolar recurso junto
ao CEE/MT.
Art. 123 A decisão de desativação de cursos
e habilitações implicará na cessação
imediata do funcionamento do curso ou
habilitação, vedada a admissão de novos
estudantes.
§ 1º Os estudantes que se transferirem para
outra Instituição de Ensino Superior terão
assegurado o aproveitamento dos estudos
realizados.

VI – A determinação de notificação do
representado.

§ 2º Na impossibilidade de transferência,
ficarão ressalvados os direitos dos
estudantes matriculados até a conclusão do
curso, exclusivamente para fins de
expedição de diploma.

§ 1º O processo de que trata o caput deste
artigo deverá ser conduzido por autoridade
especialmente designada, integrante da
SECITECI/MT, para a supervisão, que
realizará as diligências necessárias à
instrução.

Art. 124 A decisão de intervenção, quando
solicitada
pelo
CEE/MT
ou
pela
SECITECI/MT, será implementada pelo
titular da Secretaria ou pela presidência do
CEE/MT, que indicará o interventor,
estabelecendo a duração e as condições da

V – A consignação da penalidade aplicável;
e
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intervenção, cuja nomeação será por Ato
Governamental.

demais componentes curriculares, sua
duração, requisitos e critérios de avaliação;

Art. 125 A decisão de suspensão temporária
de prerrogativas da autonomia definirá o
prazo de suspensão e as prerrogativas
suspensas, dentre aquelas previstas nos
incisos I a X e parágrafo único do art. 53 da
Lei Federal n.º 9.394, de 1996, devendo
constar, obrigatoriamente, as dos incisos I e
IV do mesmo artigo.

IV - Relação nominal do corpo docente de
cada curso, indicando a área de
conhecimento,
titulação,
qualificação
profissional e o regime de trabalho;

Parágrafo único. O prazo de suspensão
será de, no mínimo, o dobro do prazo
concedido
para
saneamento
das
deficiências.
Art. 126 A decisão de descredenciamento
da Instituição implicará na cessação
imediata do seu funcionamento, vedada a
admissão
de
novos
estudantes,
resguardados os direitos estabelecidos nos
parágrafos do art. 3º desta Resolução.
Art. 127 O acesso aos cursos de graduação
e sequenciais das Instituições de Ensino
Superior vinculadas ao Sistema Estadual de
Ensino se dará por processo seletivo
próprio, garantida a igualdade de
oportunidades.
Art. 128 Antes de cada período letivo, as
Instituições de Ensino Superior do Sistema
Estadual de Ensino deverão tornar públicos,
em editais específicos, seus critérios de
seleção de estudantes, nos termos da
legislação vigente.
Parágrafo único. As Instituições de que
trata o caput deverão, igualmente, tornar
públicas e manter atualizadas, em seus
sites, as condições de oferta dos cursos por
elas ministrados.
Art. 129 Das condições de oferta dos cursos
superiores deverão constar, no sítio
eletrônico da Instituição de ensino superior,
no mínimo, as seguintes informações:

I - Edital de convocação do processo
seletivo, com data de sua publicação;

V - Descrição das bibliotecas físicas e
virtuais, com seus respectivos endereços
eletrônicos;
VI - Descrição dos laboratórios instalados,
por área de conhecimento a que se
destinam, área física disponível e
equipamentos instalados;
VII - Descrição da infraestrutura de
informática à disposição dos cursos e
formas de acesso às redes de informação;
VIII - Relação dos cursos reconhecidos,
citando o Ato legal de seu reconhecimento,
e
dos
cursos
em
processo
de
reconhecimento, mencionando o Ato legal
de autorização;
Art. 130 A oferta de ensino superior na
modalidade de educação à distância é
sujeita
ao
credenciamento
e
recredenciamento específico, junto ao
Ministério da Educação, nos termos de
regulamentação própria.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 131 Somente para os processos em
tramitação no CEE/MT e SECITECI/MT,
instruídos pela presente Resolução e
protocolados até a data de publicação desta
Resolução, será mantido o procedimento
atualmente em vigor para credenciamento e
renovação
de
credenciamento
de
Instituições,
para
a
autorização,
reconhecimento
e
renovação
de
reconhecimento de cursos.

II - Relação dos dirigentes da Instituição,
inclusive, coordenadores de cursos em
efetivo exercício;

§ 1º A Instituições de Ensino Superior do
Sistema Estadual de Ensino já credenciada
continua com suas prerrogativas até o
término da vigência do último Ato
Autorizativo.

III - Programa de cada curso oferecido e

§ 2º Fica garantida a finalização da análise

291

dos processos protocolados no CEE/MT até
a presente data.

Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato Grosso

Art. 132 No âmbito do CEE/MT, a
responsabilidade sobre o objeto desta
Resolução caberá à Câmara competente,
podendo ser designadas Comissões
Especiais, quando necessárias.
Art. 133 Os termos desta Resolução se
aplicam às modalidades presenciais e à
distância, no que couberem.
Art. 134 Os cursos cujos pedidos de
reconhecimento tenham sido protocolados
dentro do prazo e não tenham decisão até a
conclusão da primeira turma, consideram-se
reconhecidos, exclusivamente, para fins de
expedição e registro de diplomas.
Parágrafo único. A Instituição poderá se
utilizar da prerrogativa prevista no caput,
enquanto não for proferida a decisão
definitiva no processo de reconhecimento,
tendo como fator referencial os resultados
da avaliação.
Art. 135 A Instituição de Ensino Superior do
Sistema Estadual de Ensino já credenciada
continua com suas prerrogativas até o
término da vigência do último Ato
Autorizativo.
Art. 136 Os casos omissos deverão ser
resolvidos pelo Pleno do CEE/MT, ouvida a
Câmara de Educação Profissional e de
Educação Superior – CEPS-CEE/MT.
Art. 137 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente as
Resoluções Normativas n.º 311/2008CEE/MT,
n.º
001/2009-CEE/MT, n.º
003/2009-CEE/MT, n.º 002/2010-CEE/MT e
n.º 002/2014-CEE/MT.

REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE.
Cuiabá, 06 de outubro de 2021.
GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente CEE-MT
HOMOLOGO:
NILTON BORGES BORGATO

Resolução Normativa nº 008/2021/CEEMT
Dispõe sobre a reorganização dos
currículos
para Etapa do Ensino
Médio das unidades escolares
pertencentes ao Sistema Estadual
de Ensino e dá outras providências.

O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, em cumprimento às
disposições contidas nos artigos 208 e 209,
da Constituição Federal, na Lei n.º
9394/1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional-LDB, alterada
pela Lei nº 13.415/2017, no artigo 33 da Lei
Complementar Estadual nº 49/1998 e suas
posteriores modificações, e por decisão da
23ª Sessão Ordinária da Plenária do dia 09
de novembro de 2021.
Considerando a Resolução CNE/CP Nº 2,
de 22 de dezembro de 2017, que “Institui e
orienta a implantação da Base Nacional
Comum Curricular, a ser respeitada
obrigatoriamente ao longo das etapas e
respectivas modalidades no âmbito da
Educação Básica”;
Considerando o Parecer CNE/CP nº
15/2018, aprovado em 4 de dezembro de
2018 – “Instituição da Base Nacional
Comum Curricular do Ensino Médio (BNCCEM) e orientação aos sistemas de ensino e
às instituições e redes escolares para sua
implementação, em regime de colaboração
entre os sistemas de ensino, nos termos do
Art. 211 da Constituição Federal e Art. 8 º da
Lei nº 9.394/1996 (LDB)”;
Considerando a Resolução nº 4, de 17 de
dezembro de 2018, que “Institui a Base
Nacional Comum Curricular na Etapa do
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Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final
da Educação Básica, nos termos do artigo
35 da LDB, completando o conjunto
constituído pela BNCC da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental, com base na
Resolução
CNE/CP
nº
2/2017,
fundamentada no Parecer CNE/CP nº
15/2017”;
Considerando a Resolução n.º 3, de 21 de
novembro de 2018, que “Atualiza as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio”;
Considerando a Portaria n.º 521, de 13 de
julho de 2021, que “Institui o Cronograma
Nacional de Implementação do Novo Ensino
Médio”;
Considerando o Parecer Pleno n.º
031/2020-CEE/MT, do Conselho Estadual
de Educação de Mato Grosso-CEE/MT; e
Considerando
a
Portaria
n.º
356/2021/GS/SEDUC/MT, que “Dispõe
sobre a homologação do Documento de
Referência Curricular para Mato Grosso Etapa do Ensino Médio e dá outras
providências”;
RESOLVE:
Art. 1° O Ensino Médio - etapa final da
Educação Básica - é direito público e
subjetivo de todos e dever do Estado e da
família e deve ser promovido e incentivado
com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, conforme
prescrito no art. 205 da Constituição Federal
de 1988 e no art. 2º da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996).
Art. 2° O Ensino Médio e suas modalidades
de ensino nas diversas formas de
organização, além dos princípios gerais
estabelecidos para a educação nacional, no
art. 206 da Constituição Federal e no art. 3º
da LDB, será orientado pelos seguintes
princípios:
I - Formação integral do estudante, expressa
por valores, aspectos físicos, cognitivos e
socioemocionais;
II - Projeto de vida como estratégia de
reflexão sobre trajetória escolar na
construção
das
dimensões

pessoal/humana,
social,
cidadã
e
profissional do estudante;
III - Pesquisa como prática pedagógica para
inovação, criação e construção de novos
conhecimentos;
IV - Respeito aos direitos humanos como
direito universal;
V - Compreensão da diversidade e realidade
dos sujeitos, das formas de produção e de
trabalho e das culturas;
VI - Sustentabilidade ambiental;
VII - Diversificação da oferta de forma a
possibilitar múltiplas trajetórias por parte dos
estudantes e a articulação dos saberes com
o contexto histórico, econômico, social,
científico, ambiental, cultural, local e do
mundo do trabalho;
VIII - Indissociabilidade entre educação e
prática
social,
considerando-se
a
historicidade dos conhecimentos e dos
protagonistas do processo educativo;
IX - Indissociabilidade entre teoria e prática
no processo ensino-aprendizagem.
Art. 3º Os currículos da Etapa Ensino Médio
devem ser compostos pela Formação Geral
Básica (FGB) e por Itinerários Formativos
(IF)
indissociavelmente,
possibilitando
diferentes arranjos curriculares, de acordo
com o Documento de Referência Curricular
para Mato Grosso.
§ 1º A Formação Geral Básica deverá ser
organizada pelas 04 (quatro) áreas do
conhecimento:
I- Linguagens e suas Tecnologias;
II- Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;
III- Ciências
da
Natureza
e
suas
Tecnologias;
IV- Matemática e suas Tecnologias.
§ 2º Os Itinerários Formativos, parte flexível
do currículo, são constituídos por:
I- Trilhas de Aprofundamento;
II- Projeto de Vida;
III- Eletivas.
§ 3º As Trilhas de A
compreendem:

profundamento

I- Aprofundamento em uma ou mais áreas
do conhecimento, articulado com os Temas
Contemporâneos Transversais;
II- Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, Cursos de Qualificação Profissional
(FICs) ou Programa de Aprendizagem
Profissional.
Art. 4º A etapa Ensino Médio terá carga
horária anual mínima de 1.000 (mil) horas,
totalizando 3.000 (três mil) horas.
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§ 1° A carga horária destinada a Formação
Geral Básica, deve ser de até 1.800 (mil e
oitocentas) horas;
§ 2º A Carga horária destinada aos
Itinerários Formativos deve ser de no
mínimo 1.200 (mil e duzentas) horas.
Art. 5º A distribuição da carga horária nas
unidades escolares que ofertam a Etapa
Ensino Médio, em tempo parcial, deve
contemplar:
I- 1º ano:
a. Formação Geral Básica - 600
(seiscentas) horas;
b. Projeto de Vida - mínimo de 80
(oitenta) horas;
c. Eletivas - mínimo de 80 (oitenta)
horas;
d. Trilha de Aprofundamento - mínimo
de 240 (duzentas e quarenta) horas.
II- 2º ano:
a. Formação Geral Básica - 600
(seiscentas) horas;
b. Projeto de Vida - mínimo de 40
(quarenta) horas;
c. Eletivas - mínimo de 80 (oitenta)
horas;
d. Trilha de Aprofundamento - mínimo
de 280 (duzentas e oitenta) horas.
III- 3º ano:
a. Formação Geral Básica 600
(seiscentas) horas;
b. Projeto de Vida - mínimo de 80
(oitenta) horas;
c. Eletivas - mínimo de 40 (quarenta)
horas;
d. Trilha de Aprofundamento - mínimo
de 280 (duzentas e oitenta) horas.
Parágrafo único – A distribuição de carga
horária que se refere este artigo poderá ser
ofertada considerando arranjo curricular
diferente, desde que atenda ao mínimo de
200 (duzentas) horas para Projeto de Vida,
mínimo de 200 (duzentas) horas para
Eletivas e mínimo de 800 (oitocentas) horas
para Trilha de Aprofundamento.
Art. 6º Para assegurar o atendimento das
1.000 (mil) horas anuais, mínimas, as
unidades escolares podem optar por:

I- Ofertar 01 (uma) hora a mais em sua
carga horária diária;
II- Ofertar 05 (cinco) horas a mais em seu
contraturno em 01 (um) único dia da
semana;
III- Ofertar 02 (duas) horas e meia a mais
em 02 (dois) dias da semana.
Art. 7º A distribuição da carga horária nas
unidades escolares que ofertam a Etapa
Ensino Médio, em tempo integral, deve
contemplar:
I- 600h (seiscentas) horas anuais de
Formação Geral Básica;
II- 680 (seiscentas e oitenta) horas anuais
de Trilhas de Aprofundamento;
III- 80 (oitenta) horas anuais de Projeto de
Vida;
IV- 80 (oitenta) horas anuais de Eletivas;
V- 160 (cento e sessenta) horas anuais de
Atividades Integradoras.
Art. 8º Os Itinerários Formativos devem ser
organizados, de acordo com os 04 (quatro)
eixos estruturantes:
IIIIIIIV-

Investigação Científica;
Mediação e Intervenção Sociocultural;
Processos Criativos;
Empreendedorismo.

Art. 9º Os Sistemas de Ensino devem
acolher as matrículas dos estudantes em
situação
de
transferência/itinerância,
atentando-se para a carga horária cursada,
tendo como referência os conhecimentos
essenciais da Formação Geral Básica que
estão presentes na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e Documento de
Referência Curricular de Mato Grosso
(DRC-MT), para essa etapa de ensino, o
que implicará no apoio pedagógico da
unidade escolar ao estudante transferido de
um itinerário formativo distinto ao que
cursava.
§ 1º O apoio pedagógico mencionado no
caput desse artigo deverá propiciar aos
estudantes,
nessas
condições,
o
desenvolvimento das habilidades previstas
no Itinerário Formativo, bem como ingresso
e avanço do processo cognitivo no novo
itinerário ofertado pela unidade escolar de
destino.
§ 2º A unidade escolar não poderá negar
vaga ao estudante que solicitar sua
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transferência em razão das dificuldades
operacionais dessa adaptação.
§ 3º Para efeito de sua transferência, a
carga horária já cursada pelo estudante,
será considerada no cômputo em sua
totalidade.
§ 4º No Processo de Equivalência entre os
itinerários percorridos pelos estudantes em
situação de transferência e/ou itinerantes,
se faz necessário observar:
I-

Carga horária realizada;

II- Habilidades Gerais e Específicas dos
Eixos Estruturantes;
III- Compatibilidade
dos
componentes
estudados por áreas do conhecimento da
unidade escolar de origem com os da
unidade escolar de destino.
Art. 10 Os estudantes do Ensino Médio
poderão solicitar a sua mudança de
Itinerário Formativo dentro da mesma
unidade escolar e que está deverá adotar,
nesses casos, o previsto no artigo anterior.
Parágrafo Único. Para efeitos de
adequação dos estudos, a unidade escolar
deverá aplicar o disposto no artigo anterior.
Art. 11 A Matriz Curricular para a Etapa
Ensino Médio pode compreender os
seguintes percentuais na Modalidade
Educação à Distância (EaD):
I- Diurno, até 20% da carga horária total;
II- Noturno, até 30% da carga horária total.
Art.12 As unidades escolares que optarem
pela oferta dos Itinerários Formativos que
compreendem a Formação Técnica e
Profissional poderão realizá-las na própria
unidade escolar, a partir de critérios
estabelecidos pela mantenedora, de forma
integrada ou em parceria com outras
unidades escolares e ou/organizações.
Parágrafo Único. A Formação Técnica e
Profissional deve compreender os cursos
técnicos contidos no Catálogo Nacional de
Cursos
Técnicos
(CNCT)
ou
na
Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO).
Art. 13 A Formação Técnica e Profissional
pode ser ofertada:
I- De forma integrada, na mesma unidade
escolar;

II- De forma concomitante, realizada em
unidade
escolar
e/ou
organizações
parceiras.
Art. 14 Somente serão admitidas parcerias
entre unidades escolares devidamente
credenciadas pelo Sistema Estadual de
Ensino de Mato Grosso ou Sistema Federal
de Ensino, cujo curso técnico esteja
devidamente autorizado pelo sistema ao
qual pertença.
Parágrafo único. As parcerias entre as
unidades escolares devem compreender um
período mínimo de 03 (três) anos:
I- A carga horária do Curso Técnico de
Educação Profissional deve estar dividida
ao longo dos três anos.
Art. 15 As parcerias entre unidades
escolares devem ser chanceladas pelo
Conselho Estadual de Educação que
publicará Ato Enunciativo.
Art. 16 As solicitações de parcerias devem
ser requisitadas em processos específicos.
Art. 17 As unidades escolares devem emitir
certificação de conclusão do ensino médio
e, no caso de parcerias entre unidades
escolares e/ou organizações, devem:
I - A
unidade escolar de origem do
estudante é a responsável pela emissão de
certificados de conclusão do ensino médio;
II - A unidade escolar e/ou organização
parceira deve emitir certificados, diplomas
ou outros documentos comprobatórios das
atividades
concluídas
sob
sua
responsabilidade;
III - Para efeito de emissão de certificação
de conclusão do ensino médio, os
certificados,
diplomas
ou
outros
documentos comprobatórios de atividades
desenvolvidas fora da unidade escolar de
origem
do
estudante
devem
ser
incorporados pela referida unidade de
ensino;
IV - Para a habilitação técnica, fica
autorizada a unidade escolar e/ou
organização parceira a emissão e o registro
de diplomas de conclusão válidos apenas
com apresentação do Certificado de
Conclusão do Ensino Médio.
Art. 18 As unidades escolares pertencentes
ao Sistema Estadual de Ensino devem
implementar os referenciais curriculares
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para o Novo Ensino Médio, de acordo com o
seguinte cronograma:

de concluírem seus estudos nos moldes em
que iniciaram.

I- No ano de 2022, implementação dos
referenciais curriculares no 1º ano do ensino
médio;

Art. 26 A contratação de docentes com
notório saber, previsto para o Itinerário
Formativo de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, deve ser orientada
por resolução específica deste Conselho
Estadual de Educação.

II- No ano de 2023, implementação dos
referenciais curriculares nos 1º e 2º anos do
ensino médio;
III- No ano de 2024, implementação dos
referenciais curriculares em todos os anos
do ensino médio.
Parágrafo Único. As atualizações das
matrizes das unidades escolares que
ofertem o Ensino Médio em Tempo Integral
devem ocorrer simultaneamente, conforme
o descrito no caput.
Art. 19 Compete às Mantenedoras:
I- Assegurar recursos humanos, físicos,
materiais e pedagógicos para viabilizar a
implantação do Documento Curricular
para Mato Grosso - Etapa Ensino Médio.
II- Garantir formação continuada
professores, gestores e técnicos.

para

Art. 20 Os componentes Curriculares,
Língua Portuguesa e Matemática deverão
ser ofertados, obrigatoriamente, nos 03
(três) anos da etapa Ensino Médio.
Art. 21 As unidades escolares podem
ofertar, no máximo, 05 (cinco) Trilhas de
Aprofundamento e, no mínimo, 02 (duas).
Art. 22 Nas unidades escolares de tempo
parcial, o componente curricular, Projeto de
Vida, deve ser ofertado nos 03 (três) anos
da Etapa Ensino Médio, totalizando 200
(duzentas) horas, exceto no Itinerário
Formativo de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, cuja carga horária
poderá ser de, no mínimo, 120 (cento e
vinte) horas.
Art. 23 Na Modalidade Educação Escolar
Indígena é assegurado o ensino das
respectivas Línguas Maternas.
Art. 24 A Língua Estrangeira de oferta
obrigatória é a Língua Inglesa.

Art. 27 As
diferentes possibilidades de
organização do Ensino Médio, séries
anuais,
períodos
semestrais, ciclos,
módulos, sistema de créditos, alternância
regular de períodos de estudos, grupos não
seriados com base na idade, na
competência e em outros critérios serão
regulamentadas por resolução específica
deste Conselho Estadual de Educação.
Art. 28 As Modalidades de ensino serão
tratadas em resolução específica deste
Conselho Estadual de Educação.
Art. 29 Os casos omissos serão analisados
por este CEE/MT, à luz das normativas
vigentes aplicáveis à temática.
Art. 30 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, tornando sem efeito
as disposições contrárias.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRASE.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.
GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do CEE-MT
HOMOLOGO:

ALAN RESENDE PORTO
Secretário de Estado de Educação de Mato
Grosso

NILTON BORGES BORGATO
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato Grosso

Art. 25 É assegurado aos estudantes
matriculados na Etapa Ensino Médio, em
período que antecede a Implementação das
Diretrizes Curriculares Nacionais, o direito

296

Art. 2º O § 4º do artigo 7º da Resolução
Normativa n.º 05/2017-CEE/MT, de de 28
de novembro de 2017, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Resolução Normativa nº 009/2021/
CEE/MT
Dá nova redação ao Art. 3º e §4º
do Art. 7º da Resolução
Normativa n. º 05/2017-CEE/MT,
de 28 de novembro de 2017.

§ 4º É obrigatório o cumprimento de todas
as
disposições
estabelecidas
no
instrumento de parceria (Convênio ou
termo de Cooperação), sendo vedada a
transferência de responsabilidades.

O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições conforme prescrito no
Regimento Interno, e considerando o
disposto na Lei n. º 9.394/1996-LDB e na
Lei Complementar n. º 49/1998, e por
decisão da 23ª Sessão Ordinária da
Plenária do dia 09 de novembro de 2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.

Considerando a necessidade de fazer
adequações na Resolução Normativa n. º
05/2017-CEE/MT, para fins de pleno
atendimento do seu objeto, autorização
para criação e oferta de Turma Especial na
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio;

Cuiabá, MT, 10 de novembro de 2021.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRASE.

GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente CEE-MT
HOMOLOGO:

RESOLVE:
Art. 1º O caput do artigo 3º da Resolução
Normativa n.º 05/2017-CEE/MT, de 28 de
novembro de 2017, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 3º. O pedido para autorização de
Turma Especial de Curso de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio deverá
ser formalizado, via Sistema Integrado de
Processos Educacionais (SIPE), ao
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso,
mediante
requerimento
da
mantenedora, somente por Instituição de
Ensino que comprove estar amparada por
convênio que garanta fomento público à
oferta desta turma, de acordo com a
Legislação Federal vigente , ou na forma e
de termos de cooperação específicos
vigentes, conforme dispõe a legislação
estadual.

NILTON BORGES BORGATO
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato Grosso

Resolução Normativa nº
011/2021/CEE/MT
Fixa
normas
de
estrutura,
organização e funcionamento das
Escolas Estaduais Militares - EEM
para oferta da Educação Básica do
Sistema Estadual de Ensino de Mato
Grosso.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições legais, de acordo com o
disposto no artigo 83 da Lei n.º 9.394/1996,
e suas alterações; e em conformidade com
a Lei Complementar n.º 49/1998, e suas
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alterações; combinado com o artigo 4º da
Lei Complementar n.º 386/2010 e artigo 63
da Lei Complementar n.º 408/2010, e, ainda,
o artigo 195 da Lei Complementar n.º
555/2014, Lei n.º 7.040/1998, Lei n.º
11.273/2020 e demais diretrizes nacionais
pertinentes e, por decisão da 26ª Sessão
Ordinária da Plenária do dia 14 de dezembro
de 2021,
R E S O L V E:
Art. 1º As Escolas Estaduais Militares - EEM
do Sistema Estadual de Ensino integram
estrutura organizada, por intermédio de
ações conjuntas, sendo a Secretaria de
Estado de Educação a mantenedora, e a
Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros do
Estado de Mato Grosso as Gestoras das
unidades de ensino.
Art. 2º Compete às Escolas Estaduais
Militares - EEM, observadas as legislações
federal e estadual em vigor:
I - Ministrar o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio a estudantes da população
civil e dependentes legais de policiais
militares e bombeiros militares do Estado de
Mato Grosso;
II - Promover ações pedagógicas que
despertem nos estudantes o respeito à
Pátria, à disciplina, às diversidades
socioculturais e ambientais e à cidadania,
em consonância com os direitos humanos;
III - Oferecer aos estudantes educação
formal, por meio de valores humanos e
éticos, garantindo a qualidade da educação
pública.
Art. 3º As Escolas Estaduais Militares - EEM
estabelecerão regime de colaboração
mútua, visando gestão compartilhada entre
a Secretaria de Estado de Educação –
SEDUC, Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Mato
Grosso, conforme as seguintes atribuições:
I - Secretaria de Estado de EducaçãoSEDUC:

a) Elaborar, em conjunto com das Escolas
Estaduais Militares - EEM, o Projeto
Político Pedagógico;

b) Disponibilizar profissionais da educação
básica para composição do quadro de
pessoal das Escolas Estaduais Militares
- EEM;

c) Assegurar os repasses de recursos
públicos destinados à educação,
conforme a legislação em vigor;

d) Disponibilizar

espaço
físico
e
manutenção das unidades de ensino das
Escolas Estaduais Militares - EEM;

e) Providenciar equipamentos, mobiliário e
demais recursos materiais necessários
ao bom funcionamento das Escolas
Estaduais Militares – EEM.
II – Secretaria de Estado de Segurança
Pública – SESP – Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar:
a) ceder espaço físico quando houver
disponibilidade;

b) Providenciar equipamentos, mobiliário,
veículos e demais recursos materiais
necessários ao bom funcionamento da
escola.
Art. 4º As despesas para a manutenção e
funcionamento
regular
das
Escolas
Estaduais Militares - EEM ocorrerão por
conta de dotações orçamentárias previstas
na Secretaria de Estado de Educação e na
Secretaria de Estado de Segurança Pública.
Art. 5º As Escolas Estaduais Militares - EEM
exigirão uniforme e material escolar
individual dos estudantes, tendo em vista as
características próprias do estabelecimento
de ensino.
Parágrafo
único.
Os
estudantes
reconhecidos como hipossuficientes, nos
termos da legislação vigente, terão direito a
um kit uniforme e material escolar
gratuitamente.
Art. 6º O número de vagas ofertadas nas
Escolas
Estaduais
Militares
será
estabelecido
de
acordo
com
a
disponibilidade prevista na instrução
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normativa emitida pela Secretaria de Estado
de Educação.
§ 1º Quanto ao ingresso dos alunos às
Escolas Estaduais Militares que passaram
pelo processo de transformação, serão
garantidas a permanência e a matrícula
àqueles manifestamente interessados em
permanecer sob gestão do novo modelo,
sendo que, nos anos subsequentes, o
processo será seletivo, inclusive, para o
preenchimento das vagas dos alunos que
decidirem não permanecer na unidade
escolar militar.
§ 2º Serão destinadas 20% (vinte por cento)
das vagas existentes para preenchimento
por dependentes legais de militares
estaduais aprovados em teste seletivo,
sendo as demais vagas, inclusive as
eventualmente
remanescentes
do
percentual acima, ocupadas pelos demais
candidatos aprovados, observada a ordem
de classificação no processo seletivo.
§ 3º Serão destinadas 20% (vinte por cento)
das vagas para alunos integrantes de
famílias comprovadamente hipossuficientes
(com renda familiar de zero a quatro
salários-mínimos) e 5% (cinco por cento)
para alunos com deficiência – PcD,
aprovados no processo seletivo, sendo que
as demais vagas, inclusive, aquelas
eventualmente
remanescentes
dos
percentuais acima, deverão ser ocupadas
pelos demais aprovados, observada a
ordem de classificação no processo de
seleção.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogando-se
integralmente a Resolução Normativa n.º
005/2015-CEE/MT, de 22 de julho de 2015.
REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRA-SE.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do CEE-MT
H O M O L O G O:

ALAN RESENDE PORTO
Secretário de Estado de Educação de Mato
Grosso

Resolução Normativa nº 001/2022/
CEE/MT (*)

Fixa normas para a regulação das
Unidades Escolares que ofertam a
Educação
Básica
no
Sistema
Estadual de Ensino de Mato Grosso.

O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições, em cumprimento às
disposições contidas nos artigos 208 e 209,
da Constituição Federal, na Lei n.º 9394/96LDB, no artigo 33 da Lei Complementar
Estadual n.º 49/98 e suas posteriores
modificações, na Lei n.º 7.040, de 1º
de outubro de 1998 , Lei n.º 13.005, de 25
de junho de 2014, Lei n.º 13.722, de 4 de
outubro de 2018, e, considerando a
necessidade de se atualizar normas para o
Sistema Estadual de Ensino, referentes à
Criação, ao Credenciamento de Unidade
Escolar e à Autorização das Etapas e suas
Modalidades
da
Educação
Básica,
conforme decisão da Plenária de 23 de
novembro de 2021,
RESOLVE:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O funcionamento de Unidade Escolar
pertencente ao Sistema Estadual de Ensino
para atuação na Educação Básica
dependerá de sua Criação, de seu
Credenciamento e da Autorização das
Etapas e Modalidades ofertadas, conforme
o disposto nesta Resolução.
Parágrafo
único.
Farão
uso
das
disposições desta Resolução as Unidades
Escolares pertencentes às redes estadual e
privada, além dos municípios que não
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possuam o Sistema Municipal devidamente
instituído,
com
Conselhos
em
funcionamento regular.

CAPITULO II
Da Criação de Unidade Escolar Pública e
Privada
Art. 2° A Criação de Unidade Escolar
pública deverá ser imediatamente informada
ao Conselho Estadual de Educação de
Mato Grosso, pela Mantenedora, com o
encaminhamento
pelas
respectivas
Secretarias de Educação, Estadual e
Municipais de cópia do Ato legal que a criar
(Decreto ou Lei) para o necessário registro
no órgão.
Art. 3º A Unidade Escolar mantida pelo
Poder Público Estadual ou Municipal deverá
utilizar a expressão “Escola Estadual” ou
“Escola Municipal”, conforme o caso,
seguida
do
nome
escolhido
pela
comunidade escolar, segundo o disposto na
legislação vigente de cada esfera (estadual
ou municipal).
§ 1º É facultativo à Unidade Escolar utilizar,
em sua denominação, uma das expressões
“Educação Básica, Educação Infantil,
Ensino Fundamental ou Ensino Médio”;
§ 2º Para a denominação da Unidade
Escolar
deverão
ser
escolhidos,
preferencialmente, nomes de profissionais
que se destacaram na área educacional,
pública ou privada.
§ 3º Exceções poderão ser admitidas, desde
que imposições legais ou justificativas
pertinentes forem apresentadas.
Art. 4° Em cumprimento de dever atribuído
ao Poder Público, a Unidade Escolar,
estadual ou municipal poderá iniciar as
atividades imediatamente após a publicação
do Ato de sua criação e da comunicação ao
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, devendo o seu Credenciamento e a
Autorização de Etapas e de Modalidades da
Educação Básica ser solicitados ao
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias.

Art. 5° A criação de Unidade Escolar privada
comprovar-se-á mediante inserção dos
seguintes documentos ou das seguintes
informações no Sistema Integrado de
Processos Educacionais-SIPE, ou outro que
o venha a substituir, do Conselho Estadual
de Educação de Mato Grosso.
I. Atos Constitutivos
Mantenedora:

da

Instituição

a) se sociedade empresárial individual: Atos
de
sua
constituição
devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado
e/ou
Serviço
Notarial
competente,
acompanhados das alterações posteriores,
se houver;
b) se sociedade empresárial societária (por
cotas,
limitada,
cooperativa):
cópia
registrada do Estatuto Social vigente, Ata de
eleição e posse da atual diretoria;
c) se constituída por outras formas: cópia de
documentação comprobatória de sua
existência legal.
II - Inscrição da Mantenedora no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ; se for o
mesmo da mantida, deverá conter, na
Classificação Nacional de Atividades
Econômicas-CNAE, atividade relacionada à
Educação Básica;
III - A Unidade Escolar deverá utilizar como
denominação da mantida o nome fantasia
registrado na Junta Comercial e/ou no
Serviço Notarial competente;
IV - Se a Inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica–CNPJ não for o mesmo da
mantenedora,
deverá
conter,
na
Classificação Nacional de Atividades
Econômicas–CNAE, atividade relacionada à
Educação Básica.

CAPITULO III
Do Credenciamento
Art. 6º Credenciamento é o Ato Autorizativo
emitido pelo Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, de caráter único
e permanente, que comprova que a
estrutura física apresentada pela Unidade
Escolar atende aos requisitos da legislação
vigente para ser integrada ao Sistema
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Estadual de Ensino para a oferta da
Educação Básica.
Parágrafo Único. A Unidade Escolar que
ficar 5 (cinco) anos desprovida de
autorização de etapas e de modalidades da
Educação Básica, sem processo em trâmite
solicitando
Nova
Autorização,
será
descredenciada unilateralmente por meio
de Ato próprio.
Art. 7° A solicitação de Credenciamento da
Unidade Escolar pública ou privada dar-seá via protocolo de Processo, com a inserção
de todos os documentos e todas as
informações exigidas pelas normas vigentes
no Sistema Integrado de Processos
Educacionais-SIPE, ou outro que o venha a
substituir, respeitando-se o prazo máximo
de 30 (trinta) dias para a conclusão da
inserção, o que, se não ocorrer, o processo
será automaticamente arquivado.
§ 1º O Credenciamento de que trata o caput
deste artigo refere-se à Educação Básica e
legaliza o funcionamento da Unidade
Escolar.
§ 2º As especificidades das diferentes
Modalidades deverão ser observadas por
ocasião das respectivas Autorizações,
incluídas as da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio.
§ 3º O Ato de Credenciamento tem validade
por todo o período de funcionamento regular
da Unidade Escolar, em observância às
normas vigentes.
§ 4º Em se tratando de Unidade Escolar
Pública, o Processo de credenciamento
deverá ser instruído com:
I - Requerimento de solicitação para o
credenciamento da Unidade Escolar, para
oferta da
Educação Básica, conforme
modelo disponível no anexo I;
II - Documentos referentes à criação da
Unidade Escolar, nos termos do art. 2° desta
Resolução;
III - Relação do mobiliário em geral e dos
equipamentos eletroeletrônicos, além dos
laboratórios, disponibilizados para as
atividades administrativas e pedagógicas;

IV - Documentos referentes à estrutura
física:
a) planta de localização/locação da
edificação no terreno, com indicação das
áreas livres e coberta, além dos
afastamentos vizinhos, acompanhada da
Anotação de Responsabilidade TécnicaART, firmada por profissional habilitado com
registro no respectivo Conselho de Classe;
b) planta baixa do edifício, acompanhada da
Anotação de Responsabilidade TécnicaART, firmada por profissional habilitado com
registro no respectivo Conselho de Classe;
V – Laudo técnico de Avaliação Sanitária,
acompanhado
da
Anotação
de
Responsabilidade
Técnica-ART
ou
equivalente, elaborado por profissional
habilitado, devidamente registrado em seu
respectivo Conselho de Classe, que
descreva e ateste:
a) as condições de salubridade e higiene da
área escolar;
b) as condições dos reservatórios e
qualidade da água;
c) a destinação de lixo;
d) o sistema de esgoto ou fossa séptica.
VI – Laudos Técnicos, acompanhados da
respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ou equivalente, elaborados
por profissional habilitado, devidamente
registrado em seu respectivo Conselho de
Classe, que descreva e ateste:
a) as condições estruturais;
b) a rede elétrica;
c) o Sistema de Prevenção e Combate de
Incêndio e Pânico;
d) a acessibilidade.
§ 5º Em se tratando de Unidade Escolar
Privada, o processo deverá ser instruído
contendo:
I. Da Mantenedora e seus dirigentes:
a) requerimento dos responsáveis legais, à
Presidência do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, solicitando o
Credenciamento da Unidade Escolar para a
oferta da Educação Básica, conforme
modelo disponível no anexo I;
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b) todos os documentos e informações
referentes à criação da instituição,
constantes do artigo 5º desta Resolução;
c) a denominação e endereço completo da
mantenedora.
II - Da Unidade Escolar:
a) a denominação e endereço;
b) o comprovante de inscrição e situação
Cadastral exigidos no art. 5º;
c) em se tratando de imóvel público,
pertencente ao patrimônio do Estado de
Mato Grosso, a ser utilizado pela
requerente, deverá ser exigido o que
determina a legislação vigente;
d) de forma semelhante, o imóvel público
pertencente ao município deverá ser cedido,
levando-se em conta a legislação municipal
vigente e suas exigências;
e) apresentar Contrato de Locação ou
termo autorizativo, com vigência mínima de
2
(dois)
anos,
em
nome
do
mantenedor/mantido,
devidamente
assinado
digitalmente
ou
com
reconhecimento de firma em serviço
notarial,
§ 6º As Unidades Escolares, públicas ou
privadas, já credenciadas ficam obrigadas a
comunicar imediatamente ao Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso
todas as alterações ocorridas após o Ato de
Credenciamento, conforme prescrito neste
artigo, cabendo sanções no caso do
descumprimento desta disposição.
Art. 8º As salas de aula devem atender à
proporção de, no mínimo, 1,30 m² (um metro
e trinta centímetros quadrados) por
estudante, e área livre mínima de 500m2
(quinhentos metros quadrados), com
capacidade para até 500 (quinhentos)
alunos.
Parágrafo
único.
Para
efeito
de
organização das turmas, serão observados
os limites pertinentes a cada Etapa e
Modalidade de ensino.

Art. 9º Compete ao setor designado pela
Secretaria de Estado de Educação, como
responsável pela fiscalização das Unidades
Escolares
pertencentes
ao
Sistema
Estadual de Ensino, a verificação prévia, in
loco, atestando o cumprimento dos
requisitos para o Credenciamento.
§ 1º A Visita de Verificação realizada pelo
setor competente deve ser concluída no
prazo máximo de até 50 (cinquenta) dias, a
contar da data do recebimento do pedido
formulado pela Unidade Escolar no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir .
§ 2º A Visita de Verificação deve resultar em
Relatório Circunstanciado cujos registros
demonstrem
que
a
infraestrutura
corresponde à documentação inserida no
Sistema
Integrado
de
Processos
Educacionais-SIPE ou outro que o venha a
substituir.
§ 3º O relatório de que trata o parágrafo
anterior deverá ser inserido no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE,
ou outro que o venha a substituir, e
tramitado para a etapa seguinte.
§ 4º Havendo irregularidades que devam ser
saneadas, o processo será devolvido à
Unidade Escolar, antes do encaminhamento
à Câmara, sendo fixado um prazo de até 30
(trinta) dias para o seu retorno ao Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso e
posterior reanálise pela Equipe Técnica.
§ 5º O não cumprimento dos apontamentos
que deram causa à diligência no prazo
fixado no parágrafo anterior implicará no
envio do processo à Câmara, para análise e
deliberação.
Art. 10 O processo de Credenciamento de
toda e qualquer Unidade Escolar deverá ser
acompanhado, no mínimo, de um processo
de Autorização para a oferta de
Etapas/Modalidades da Educação Básica.
Parágrafo Único. Os processos de
Credenciamento
e
de
Autorização
tramitarão de forma concomitante, sendo,
contudo, o processo de Autorização
finalizado após o de Credenciamento.
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Art. 11 O pedido de Credenciamento da
Unidade Escolar para a oferta da Educação
Básica será apreciado exclusivamente pela
Câmara de Educação Básica do Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso,
sendo, após decisão colegiada, publicado
por meio de Ato em Diário Oficial do Estado.
Art.
12
As
Unidades
Escolares
Credenciadas pelo Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso poderão utilizar
siglas ou sílabas iniciais do nome, desde
que correspondam à sua denominação.
Art. 13 As unidades escolares credenciadas
pelo Conselho Estadual de Educação de
Mato Grosso poderão utilizar a abreviação
em sua denominação, desde que atenda às
normas
instituídas
pela
Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

CAPÍTULO IV
Da Autorização, da Nova Autorização, da
Ampliação de Oferta e da Convalidação
de Estudos da Educação Básica
SEÇÃO I
Da Autorização
Art. 14 Autorização é o Ato Autorizativo
emitido pelo Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, de caráter
temporário, que comprova que a proposta
pedagógica, bem como a organização
escolar definida pela Unidade Escolar
atendem aos requisitos da legislação
vigente exigidos para a oferta da Educação
Básica
nas
suas
respectivas
Etapas/modalidades.
§ 1º O pedido de Autorização para a oferta
de Educação Básica de Unidade Escolar
dar-se-á pela inserção de todos os
documentos e de todas as informações
exigidas, através do Sistema Integrado de
Processos Educacionais-SIPE ou outro
sistema que o substitua, respeitando-se o
prazo máximo de 30 (trinta) dias para a
conclusão do pedido, findo o qual o
processo será automaticamente arquivado.
§ 2º O pedido de Autorização ficará
sobrestado até a deliberação do Ato de
Credenciamento.

Art. 15 A Autorização dar-se-á, para a oferta
da Educação Básica, por meio de processo
individual no qual devem constar todas as
Etapas e as Modalidades que a unidade
escolar pretende ofertar.
§ 1º As Etapas do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio, nas modalidades de
Educação de Jovens e Adultos à Distância,
e Educação Profissional Técnica de Nível
Médio,
incluída
a
Especialização
Profissional Técnica, presencial e/ou à
distância, devem ser solicitadas em
processos distintos e específicos.
§ 2º O Conselho Estadual de Educação de
Mato Grosso emitirá a autorização para a
oferta da Educação Básica para até 05
(cinco) anos, exceto na modalidade de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio,
incluída
a
Especialização
Profissional Técnica, presencial e/ou à
distância, que será de até 04 (quatro) anos.
Art. 16 A instrução do processo de
Autorização de Etapa/Modalidade dar-se-á
por meio da inserção das seguintes
informações no Sistema Integrado de
Processos Educacionais-SIPE ou outro que
o venha a substituir:
I – Para a oferta das Etapas/Modalidades da
Educação
Básica,
formular-se-á
Requerimentos da mantenedora e da
mantida à Presidência do Conselho
Estadual de Educação, conforme modelo
disponível no anexo II;
II - Projeto Político Pedagógico: instrumento
teórico e prático, elaborado de forma
coletiva, que deverá conter, além da
Proposta
Pedagógica
das
etapas/modalidades
pretendidas,
as
intencionalidades, as possibilidades, os
limites, as metas e as projeções em
determinado tempo e espaço da Unidade
Escolar onde estudantes e educadores
ensinam, aprendem, trabalham e convivem,
nos itens elencados a seguir:
a) concepção filosófica, explicitando: tipo
de cidadão que pretende formar, e para qual
sociedade, além da concepção de
educação, de cultura, de conhecimento e de
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escola, em estreita observância
etapas/modalidades a ser oferecidas;

às

b) objetivos a que a Unidade Escolar se
propõe para alcançar esse ideário, os quais
darão rumo à sua Proposta Pedagógica, de
acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Conselho Nacional de
Educação-CNE, além das Orientações
Curriculares da Mantenedora e as
Normativas emanadas do Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso,
pertinentes a cada Etapa/Modalidade a ser
oferecida;
c) contextualização
comunidade escolar;

sociocultural

da

d) organização
curricular
de
cada
etapa/modalidade, definida de acordo com
as Diretrizes Curriculares Nacionais do
CNE, a Base Nacional Comum Curricular–
BNCC e as Orientações Curriculares da
Mantenedora,
além
das Normativas
emanadas do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, contendo, no
mínimo:
1. objetivos;
2. descrição da metodologia;
3. descrição das formas de avaliação;
4.
matriz
curricular
Etapa/Modalidade;

de

cada

5. calendário identificando o período inicial
das
Etapas/Modalidades
a
serem
autorizadas;
6. número máximo de estudantes a serem
atendidos por turma;
7. descrição dos projetos ou programas de
apoio pedagógico aos estudantes que
apresentarem
dificuldades
de
aprendizagem;
8. concepções pedagógicas, organização
do trabalho pedagógico, projetos diversos
para as Etapas/Modalidades da Educação
Básica;
9. projetos educacionais diversos para o
atendimento do público-alvo da Educação
Especial, se for o caso.

III.- Recursos materiais e didáticopedagógicos disponíveis para a oferta
pretendida;
IV - Indicação do acervo bibliográfico físico
em número de volumes existentes, além de
acervo
bibliográfico
virtual,
ambos
adequados às etapas/modalidades a serem
ofertadas;
V - Regimento Escolar elaborado de acordo
com as disposições do Artigo 17 desta
Resolução, devendo estar em consonância
com toda a legislação vigente;
VI - Estrutura Administrativa, detalhando:
a) etapas e/ou modalidades de ensino
pretendidas;
b) previsão de atendimento (número de
estudantes, turmas e turnos);
c) indicação da forma de registro da
escrituração escolar e de arquivo;
d) 75% do quadro do corpo docente com
qualificação exigida na legislação vigente,
na área de atuação (serie/ano/disciplina),
permitindo-se, em se tratando de município
que apresente carência de recursos
humanos habilitados para as áreas do
conhecimento, que, no máximo, 25% (vinte
e cinco por cento) dos profissionais estejam
em qualificação, ficando, entretanto, sua
atuação sob a responsabilidade técnica da
Coordenação Pedagógica da Unidade
Escolar;
e) relação nominal da equipe gestora e da
equipe
técnico-administrativa,
com
indicação da respectiva qualificação
profissional, exigindo-se para as funções de:
1. Secretaria: Nível Médio;
2. Direção: Ensino Superior;
3.Coordenação Pedagógica ou outra função
com denominação equivalente: no mínimo,
graduação na área educacional.
Parágrafo único. A Unidade Escolar
pública deverá comprovar a elaboração
coletiva do Projeto Político Pedagógico,
apresentando cópia da Ata de sua
aprovação em assembleia, devidamente
assinada pelos presentes.
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Art. 17 O Regimento Escolar, nos termos
desta Resolução, deverá ser entendido
como o documento legal de existência
obrigatória na Unidade, eis que deverá
regulamentar o Projeto Político Pedagógico,
no qual deverá ser normatizada sua
organização administrativa, pedagógica e
disciplinar, assim como as relações entre
seus diversos segmentos constitutivos da
comunidade interna e externa.

2. Dos Fins e Objetivos da Unidade Escolar:
contemplar uma síntese dos referenciais
que representam a opção filosófica, política,
sócioantropológica e pedagógica, já
abordados no Projeto Político Pedagógico;

§ 1º O Regimento Escolar deverá ter origem
no Projeto Político Pedagógico da Unidade,
conferindo-lhe
embasamento
legal,
incorporando no processo de sua
elaboração os aspectos legais pertinentes
às etapas/modalidades oferecidas, assim
como as decisões exclusivas no que
concerne a sua estrutura e funcionamento.

4. Do Currículo e Programas: apresentar um
resumo da concepção do currículo apontada
no Projeto Político Pedagógico, especificar
os
programas
adotados
para
a
operacionalização curricular;

§ 2º O Regimento Escolar, de elaboração
coletiva da Unidade Escolar, deverá
apresentar, no mínimo:
a)

redação sucinta, clara e objetiva;

b)

sumário com páginas numeradas;

c) indicação de local, data e assinatura da
autoridade escolar, que rubricará todas as
páginas que constituem o documento,
depois de devidamente numeradas;
d) Ata da reunião que comprove sua
aprovação e ou atualização pelo coletivo da
Unidade Escolar pública em assembleia,
devidamente assinada pelos presentes.
§ 3º Na elaboração do Regimento Escolar, a
Mantida ou a Mantenedora, no caso de
elaboração de documento único para suas
respectivas unidades, deverão:
a) assegurar as disposições expressas nas
Resoluções
Normativas,
federais
e
estaduais, referentes à (s) etapa (s)
/modalidade (s) oferecidas;
b) observar, no mínimo, os seguintes itens,
sendo possível incluir outros aspectos
considerados importantes e necessários
pelas respectivas Mantenedoras:
1. Da Identificação da Mantenedora e da
Unidade Escolar: nome, endereço completo,
cidade, e-mail, telefone;

3. Do Regime de Funcionamento: turno (s),
número de turmas, número de estudantes
por turma, forma (s) de ensino (presencial
ou à distância) e as especificidades de cada
uma;

5. Da Organização Didático-Pedagógica: de
cada
etapa/modalidade,
explicitar
a
estrutura e todas as especificidades do
funcionamento das mesmas, nos termos da
legislação vigente;
6. Do Calendário Escolar: apresentar as
regras para sua elaboração, assim como as
exigências legais quanto aos dias letivos
exigidos para cada etapa/modalidade;
7. Da Matrícula: especificar tipos, períodos e
condições em que podem ocorrer;
8. Da Transferência: especificar o período e
as condições em que podem ocorrer;
9. Da Frequência: especificar as condições
exigidas e as formas de registro;
10. Da Avaliação do Rendimento Escolar:
explicitar como ocorre a avaliação, quem é
avaliado, com que frequência (conforme já
mencionado
no
Projeto
Político
Pedagógico), tendo como suporte legal as
normativas do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso;
11. Da Gestão Escolar: competências e
atribuições de cada membro;
12. Dos Profissionais da Educação:
competências e atribuições de cada
membro;
13. Das Regras de Convivência Social dos
Segmentos: direitos
e deveres dos
professores, dos estudantes e equipe
técnico-administrativo;
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14. Das Disposições Gerais: explicitar o
tempo de vigência do Regimento e a quem
caberá deliberar sobre os casos omissos.
Art 18 Os processos de Autorização de
etapas
da
Educação
Básica
nas
modalidades Educação à Distância,
Educação de Jovens e Adultos, Educação
Profissional Técnica de Nível Médio,
incluída a Especialização Profissional
Técnica presencial, Educação Especial,
Educação do Campo e Educação
Quilombola
deverão
ser
instruídos
atendendo, também, às normas específicas
deste Conselho.
Parágrafo único. No caso de Autorização
de etapas da Educação Básica na
modalidade Educação Escolar Indígena,
além
do
atendimento
às
normas
específicas, incluir-se-á, obrigatoriamente, a
manifestação do Conselho Estadual de
Educação Escolar Indígena–CEEEI/MT.
Art. 19 Compete ao setor designado pela
Secretaria de Estado de Educação como
responsável pela fiscalização das Unidades
Escolares
pertencentes
ao
Sistema
Estadual de Ensino, a verificação prévia, in
loco, atestando o integral cumprimento dos
requisitos exigidos para a Autorização.
.
§ 1º A Visita de Verificação realizada pelo
setor competente deve ser concluída no
prazo máximo de até 50 (cinquenta) dias, a
contar da data do recebimento do pedido
formulado pela Unidade Escolar no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir .
§ 2º A Visita de Verificação deve resultar em
Relatório Circunstanciado que ateste que a
infraestrutura
da
unidade
escolar
corresponde fielmente à documentação
inserida no Sistema Integrado de Processos
Educacionais-SIPE ou outro que o venha a
substituir.
§ 3º O relatório de que trata o parágrafo
anterior deverá ser inserido no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE,
ou outro que o vier a substituir, sendo
tramitado para a etapa seguinte.
§ 4º Havendo irregularidades que devam ser
saneadas, o processo será devolvido à

unidade escolar, antes do encaminhamento
à Câmara, sendo fixado o prazo de até 30
(trinta) dias para o seu retorno ao Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso,
onde será reanalisado pela Equipe Técnica.
§ 5º O não cumprimento dos apontamentos
que deram causa à diligência no prazo
fixado no parágrafo anterior implicará no
envio do processo à Câmara para análise e
deliberação.
Art. 20 Os pedidos de Autorização para a
oferta de Cursos Técnicos na modalidade
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio,
incluída
a
Especialização
Profissional Técnica, presencial e/ou à
distância, serão apreciados pela Câmara de
Educação Profissional e de Educação
Superior do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, devendo as
demais etapas e
modalidades ser
apreciadas pela Câmara de Educação
Básica do Conselho Estadual de Educação
de Mato Grosso.

Seção II
Da Nova Autorização

Art. 21 Nova Autorização é o Ato
Autorizativo emitido pelo Conselho Estadual
de Educação de Mato Grosso, de caráter
temporário, cujo objetivo é comprovar que a
proposta pedagógica, bem como a
organização escolar sugerida pela Unidade
Escolar atende ao preconizado pela
legislação vigente para a oferta da
Educação Básica e suas respectivas
etapas/modalidades, como também para
comprovar que a estrutura física da
Unidade Escolar continua atendendo aos
requisitos da legislação vigente.
§ 1º A Nova Autorização deve ser solicitada
por processo inserido no Sistema Integrado
de Processos Educacionais-SIPE ou outro
que o venha a substituir, respeitando-se o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do
término do último Ato Autorizativo vigente.
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§ 2º A instrução do processo de que trata o
caput deste artigo deverá se dar com os
seguintes requisitos:

3. descrição das formas de avaliação;

I – Requerimento da mantenedora e da
mantida, à Presidência do Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso, de
Nova Autorização para a oferta das
etapas/modalidades da Educação Básica,
conforme modelo disponível em anexo III;

5. calendário identificando o período inicial
das etapas/modalidades a ser autorizadas;

II - Projeto Político Pedagógico: instrumento
teórico e prático, elaborado de forma
coletiva, que deverá conter, além da
Proposta
Pedagógica
das
etapas/modalidades
pretendidas,
as
intencionalidades, as possibilidades, os
limites, as metas e as projeções em
determinado tempo e espaço para a
Unidade Escolar, onde estudantes e
educadores ensinam, aprendem, trabalham
e convivem, nos itens elencados a seguir:
a) concepção filosófica, explicitando o tipo
de cidadão que pretende formar e para qual
sociedade, além da concepção de
educação, de cultura, de conhecimento e de
escola, em estreita observância às
etapas/modalidades a serem oferecidas;
b) objetivos a que a Unidade Escolar se
propõe para alcançar esse ideário, e que
darão rumo à sua Proposta Pedagógica,
definida de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Conselho
Nacional de Educação, as Orientações
Curriculares da Mantenedora e as
Normativas emanadas do Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso,
pertinentes a cada etapa/modalidade a ser
oferecida;
c)
contextualização sóciocultural
comunidade escolar;

da

d) organização curricular de cada
etapa/modalidade, definida de acordo com
as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Conselho Nacional de Educação, a Base
Nacional Comum Curricular–BNCC, as
Orientações Curriculares da Mantenedora e
as Normativas emanadas do Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso,
contendo, no mínimo:
1. objetivos;
2. descrição da metodologia;

4.
matriz
curricular
etapa/modalidade;

de

cada

6. número máximo de estudantes a ser
atendidos por turma;
7. descrição dos projetos ou programas de
apoio pedagógico aos estudantes que
apresentarem
dificuldades
de
aprendizagem;
8. concepções pedagógicas, organização
do trabalho pedagógico, projetos diversos
para as modalidades e as etapas da
Educação Básica;
9. projetos educacionais diversos para
atendimento do público-alvo da Educação
Especial, se for o caso.
III - Recursos materiais e didáticopedagógicos disponíveis para a oferta
pretendida;
IV - Indicação do acervo bibliográfico físico,
em número de volumes existentes, além do
acervo bibliográfico virtual, em quantidade
suficiente e atualizada compatíveis com as
etapas/modalidades a ser ofertadas;
V - Regimento Escolar entendido como
regulamentação
do
Projeto
Político
Pedagógico, devendo estar atualizado,
observando-se as disposições do artigo 17
desta Resolução;
VI - Comprovação documental da prestação
das informações estatísticas do Censo
Escolar do último período decorrido;
VII - Comprovação de realização da
capacitação em noções básicas de
primeiros socorros para professores e
demais trabalhadores dos estabelecimentos
de ensino públicos e privados de Educação
Básica;
VIII - Laudo Técnico de Avaliação Sanitária,
acompanhado
da
Anotação
de
Responsabilidade Técnica (ART), ou
equivalente, elaborado por profissional
habilitado e devidamente registrado em seu
respectivo Conselho de Classe, que
descreva e ateste:
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a) as condições de salubridade e higiene da
área escolar;
b) as condições dos reservatórios e
qualidade da água;
c) a destinação de lixo;
d) o sistema de esgoto ou fossa séptica.
IX – Laudos Técnicos, acompanhados da
respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ou equivalente, elaborado
por profissional habilitado, devidamente
registrado em seu respectivo Conselho de
Classe,
acompanhado do memorial
descritivo da estrutura física atualizado, que
descreva e ateste:
a) as condições estruturais;
b) a Rede Elétrica;
c) o Sistema de Prevenção e Combate de
Incêndio e Pânico;
d) a acessibilidade.
§ 3º A não observância do prazo fixado no §
1º do Artigo 21 acarretará ao dirigente da
Unidade Escolar as sanções previstas em
legislação.
Art. 22 Os processos de Nova Autorização
de etapas da Educação Básica nas
modalidades de Educação à Distância,
Educação de Jovens e Adultos, Educação
Especial, Educação do Campo e Educação
Quilombola
deverão
ser
instruídos
atendendo, também, às normas específicas
deste Conselho.
Parágrafo único. No caso de Nova
autorização de etapas da Educação Básica
na modalidade Educação Escolar Indígena,
além
do
atendimento
às
normas
específicas, se inclui, obrigatoriamente, a
manifestação do Conselho Estadual de
Educação Escolar Indígena–CEEEI/MT.
Art. 23 Compete ao setor designado pela
Secretaria de Estado de Educação para a
fiscalização das Unidades Escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino realizar a análise dos documentos
inseridos pela Unidade Escolar via Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE,
ou outro que o venha a substituir, além de
visita de verificação para atestar a
veracidade
das
informações
e
o

cumprimento
dos
requisitos
legais
estabelecidos para a Nova autorização,
além de outras informações detalhadas
sobre os seguintes aspectos:
I - Escrituração escolar e arquivos, físicos ou
virtuais, que assegurem a verificação da
identidade de cada estudante, professor e
demais trabalhadores da educação, bem
como a regularidade e autenticidade do
processo escolar, com a constatação de:
a) formulário de matrícula do estudante;
b) cópia da carteira de identidade, ou da
certidão de nascimento, ou da certidão de
casamento;
c) arquivo individual do estudante com
documentação e assentamentos da sua
vida escolar pretérita e atual;
d) arquivo individual do professor e demais
funcionários, contendo os assentamentos e
documentos comprobatórios da sua
situação
funcional
e
formação,
documentação
pessoal
e
endereço
atualizado;
e) registro físico ou virtual de frequência de
professores, equipe técnico-administrativo e
funcionários;
f) registro físico ou virtual de frequência
diária dos estudantes e do processo de
avaliação efetuado.
II - Regimento Escolar em conformidade
com o Projeto Político Pedagógico e com as
disposições desta Resolução;
III - Operacionalização do currículo
implementado, atendendo aos objetivos e
princípios filosóficos que constam no Projeto
Político Pedagógico da Unidade Escolar;
IV - Quadro de pessoal docente e técnicoadministrativo coincidente com o informado
nos autos pela Unidade Escolar, no caso de
instituição em funcionamento;
V - existência de mobiliário, equipamentos,
recursos
pedagógicos
e
acervo
bibliográfico, em sintonia com as etapas e
modalidades pretendidas, ou já oferecidas,
no caso de Unidade Escolar em
funcionamento;
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VI - análise do desempenho escolar, a partir
dos dados de aprovação, evasão e
reprovação, quanto à Unidade Escolar em
funcionamento.

serão apreciados pela Câmara de Educação
Básica do Conselho Estadual de Educação
de Mato Grosso.

Art. 24 Compete ao setor designado pela
Secretaria de Estado de Educação para a
fiscalização das Unidades Escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino a verificação prévia, in loco,
atestando o integral cumprimento dos
requisitos exigidos para a Nova Autorização.

Seção III
Da Ampliação de Oferta

§ 1º A Visita de Verificação realizada pelo
setor competente deve ser concluída no
prazo máximo de até 50 (cinquenta) dias, a
contar da data do recebimento do pedido
formulado pela Unidade Escolar no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir.
§ 2º A Visita de Verificação deve resultar em
Relatório Circunstanciado, cujos registros
demonstrem
que
a
infraestrutura
corresponde à documentação inserida no
Sistema
Integrado
de
Processos
Educacionais-SIPE ou outro que o venha a
substituir.
§ 3º O relatório de que trata o parágrafo
anterior deverá ser inserido no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir,
sendotramitado para a etapa seguinte.
§ 4º Havendo irregularidades que devam ser
saneadas, o processo será devolvido para
a
Unidade
Escolar,
antes
do
encaminhamento à Câmara, sendo fixado
prazo de até 30 (trinta) dias para o seu
retorno ao Conselho Estadual de Educação
para ser reanalisado pela Equipe Técnica.
§ 5º O não cumprimento dos apontamentos
que deram causa à diligência no prazo
fixado no parágrafo anterior implicará no
envio do processo à Câmara para análise e
deliberação.
Art. 25 Os pedidos de Nova Autorização
para oferta da Educação Básica nas etapas
Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio, nas modalidades Educação
de Jovens e Adultos, Educação do Campo,
Educação Indígena, Educação Quilombola,
Educação Especial e Educação à Distância

Art. 26 Ampliação de Oferta é o Ato
Autorizativo,
emitido
pelo
Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso, que
permite a inclusão de etapa e de
modalidade, exceto Educação Profissional
Técnica de Nível Médio e Educação à
Distância, diferentes das contempladas no
Ato de Autorização/Nova Autorização em
vigência.
Art. 27 A Unidade Escolar que possuir Ato
Autorizativo vigente e que pretenda ofertar
etapas/modalidades
diferentes
das
contempladas no Ato Autorizativo deverá
solicitar Ampliação de Oferta.
§ 1º A Unidade Escolar deverá instruir o
respectivo processo nos termos do art. 21
desta
Resolução,
atualizando
os
documentos institucionais – Projeto Político
Pedagógico e Regimento Escolar, nos quais
se incluam as informações referentes às
etapas/modalidades que passarão a ser
ofertadas.
Art. 28 Compete ao setor responsável pela
fiscalização das Unidades Escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino a verificação prévia, in loco,
atestando o integral cumprimento dos
requisitos exigidos para a Ampliação de
Oferta,
respeitados
os
princípios
democráticos de direito inerentes à
comunidade escolar.
§ 1º A Visita de Verificação realizada pelo
setor competente deve ser concluída no
prazo máximo de até 50 ( cinquenta) dias, a
contar da data do recebimento do pedido
formulado pela Unidade Escolar no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir.
§ 2º A Visita de Verificação deve resultar em
Relatório Circunstanciado, cujos registros
demonstrem
que
a
infraestrutura
corresponde à documentação inserida no
Sistema
Integrado
de
Processos
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Educacionais-SIPE ou outro que o venha a
substituir.
§ 3º O relatório de que trata o parágrafo
anterior deverá ser inserido no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir, sendo
tramitado para a etapa seguinte.
§ 4º Havendo irregularidades que devam ser
saneadas, o processo será devolvido para
a
Unidade
Escolar,
antes
do
encaminhamento à Câmara de Educação
Básica, sendo fixado prazo de até 30 (trinta)
dias para o seu retorno ao Conselho
Estadual de Educação, onde será
reanalisado pela Equipe Técnica.
§ 5º O não cumprimento, no prazo fixado no
parágrafo anterior, dos apontamentos que
deram causa à diligência implicará no envio
do processo à Câmara de Educação Básica
do Conselho Estadual de Educação para
análise e deliberação.
Art. 29 Será expedido Ato Autorizativo das
etapas/modalidades que passarão a ser
ofertadas pela Unidade Escolar, devendo o
período de vigência ser equiparado ao Ato
Autorizativo vigente.
Seção IV
Da Convalidação de Estudos
Art. 30 Convalidação de Estudos é o Ato
Autorizativo de extrema excepcionalidade
para tornar válido o estudo dos alunos,
concedendo-lhes legitimidade, quando os
mesmos forem realizados em Unidades
Escolares desprovidas da competente
Autorização, de forma a garantir seus
direitos.
§ 1º A Convalidação de Estudos poderá ser
efetivada, sem prejuízo da apuração dos
fatos que ensejaram a transgressão e
responsabilização de seus causadores, nos
termos da legislação específica, desde que:
I - a Unidade Escolar possua Ato de
Credenciamento para a oferta de Educação
Básica;
II - a Unidade Escolar não disponha de Ato
autorizativo vigente no período requerido.

§ 2º O processo de Convalidação de
Estudos deverá ser instruído com os
seguintes documentos:
I - Requerimento dos responsáveis legais à
Presidência do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, solicitando a
Convalidação de Estudos, conforme modelo
disponível no anexo IV;
II
–
Justificativa,
devidamente
fundamentada e assinada pelo gestor e pelo
Conselho Deliberativo Escolar quanto à não
existência de Ato Autorizativo vigente no
período requerido;
III - Atas de Resultados Finais devidamente
assinadas pelo gestor e secretário escolar.
§ 3º No caso de Nova Autorização, cuja
tramitação
ultrapasse
os
prazos
estabelecidos nesta Resolução e deixe
estudos realizados sem o respaldo legal,
ensejar-se-á, por intermédio da análise
técnica do Conselho Estadual de Educação
de Mato Grosso, a solicitação das Atas de
Resultados Finais e, no caso de
regularidade
das
mesmas,
o
encaminhamento das respectivas Câmaras
para, se for o caso, se conceder a
convalidação.
§ 4º A Convalidação de Estudos não se
aplica à modalidade de Educação
Profissional Técnica de
Nivel Médio,
incluída a Especialização Técnica de Nivel
Médio e a Modalidade de Educação à
Distância (EaD).
Art. 31 Compete ao setor responsável pela
fiscalização das Unidades Escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino realizar a análise dos documentos
inseridos pela Unidade Escolar via Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir, atestando
a veracidade das informações e o integral
cumprimento
dos
requisitos
legais
estabelecidos para a Convalidação de
Estudos.
§ 1º O relatório de que trata o caput do artigo
anterior deverá ser inserido no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir, sendo
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tramitado para a etapa seguinte, no prazo de
50 (cinquenta) dias.

III - decreto de extinção;

§ 2º Havendo irregularidades que devam ser
saneadas, o processo será diligenciado na
Coordenadoria de Apoio às Câmaras do
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, antes do encaminhamento à
Câmara de Educação Básica, sendo fixado
um prazo de até 30 (trinta) dias para o seu
retorno ao Conselho Estadual de Educação,
cabendo reanálise pela Equipe Técnica.

IV - cronograma de desativação:
a) Desativação voluntária: prazo máximo
180 dias;
b) Desativação Compulsória: a qualquer
tempo.

§ 3º O não cumprimento, no prazo fixado no
parágrafo anterior, dos apontamentos que
deram causa à diligência implicará no envio
do processo à Câmara de Educação Básica
do Conselho Estadual de Educação para
análise e deliberação.

VI - comprovação da entrega do acervo
documental garantindo a regularidade de
escrituração escolar;

CAPÍTULO V
Da Desativação Total e Definitiva das
Atividades Escolares
Art. 32 Desativação Total e Definitiva das
Atividades Escolares é o Ato Enunciativo
emitido pelo Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, por meio de
verificação documental do cumprimento das
etapas estabelecidas,
comprovando o
encerramento das atividades da unidade
escolar.
Art. 33 A Desativação de Unidade Escolar
credenciada e com etapas/modalidades
autorizadas poderá ocorrer:
a) por iniciativa da Mantenedora, entendida
como voluntária;
b) por determinação da autoridade
competente, entendida como compulsória.
Art. 34 Para a Desativação Total e Definitiva
das Atividades Escolares, a Mantenedora
instruirá um processo, no qual deverão
constar:
I - requerimento dos responsáveis legais da
instituição ao Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, solicitando a
Desativação Total e Definitiva das
Atividades Escolares, conforme modelo
disponível no anexo V;
II - justificativa;

V - cópia da Ata da reunião de comunicação
aos estudantes, pais ou responsáveis,
quanto à desativação;

VII - cópia do Ato legal de credenciamento
do estabelecimento de ensino e Autorização
das etapas/modalidades para comprovação
dos prazos de vigência;
VIII - relatório de verificação in loco realizado
pelo setor responsável pela fiscalização das
Unidades Escolares pertencentes ao
Sistema Estadual de Ensino.
§ 1º Será de responsabilidade da Unidade
Escolar, no caso de Desativação Total, a
expedição da documentação regular, em
tempo hábil, para assegurar aos estudantes
a continuidade de estudos.
§ 2º Constatada a inobservância de
quaisquer dos requisitos mencionados
nesta Resolução, no interesse maior do
resguardo dos direitos assegurados aos
estudantes vinculados à Unidade Escolar,
deve a Mantenedora se responsabilizar pelo
atendimento das lacunas do respectivo
processo, em prazo não superior a 30
(trinta) dias, conforme cronograma de
desativação.
Art. 35 A Desativação Definitiva e Total
implicará
no
descredenciamento
da
instituição e na anulação (extinção) dos Atos
Autorizativos das etapas/modalidades, a
partir da publicação do Ato específico.
Parágrafo Único. A documentação escolar
deverá ficar sob a guarda do setor
designado pela Secretaria de Estado de
Educação para a fiscalização das Unidades
Escolares
pertencentes
ao
Sistema
Estadual de Ensino, para efeito de
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arquivamento,
observadas todas as
cautelas legais e normativas, principalmente
aquelas relativas à garantia dos direitos dos
estudantes envolvidos.

1. Empresa individual: ato de sua
constituição devidamente registrado na
Junta Comercial do Estado, acompanhado
das alterações posteriores, se houver;

CAPÍTULO VI
Da Transferência de Mantenedora,
Mudança de denominação da Mantida e
Mudança de Endereço de Mantida

2. Organização societária: cópia registrada
de seu estatuto social vigente devidamente
registrado no Serviço Notarial competente
e/ou Contrato Social (primitivo e suas
alterações ou o consolidado), Ata de eleição
e posse da atual diretoria.

Art. 36 A Transferência de Mantenedora e
Mudança de Denominação da Mantida que
alterem a organização da Unidade Escolar
credenciada, pública ou privada, e que
mantenha etapas e/ou modalidades de
ensino autorizadas, deverão ser submetidas
ao Conselho Estadual de Educação de
Mato Grosso para análise, registro
e
publicação do Ato Enunciativo em
processos individuais.
Seção I
Da Transferência de Mantenedora
Art. 37 Transferência de Mantenedora é o
Ato Enunciativo emitido pelo Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso, por
meio da verificação documental que
deliberou por uma nova mantenedora, com
o fim de assegurar registros e publicações
necessárias para a atualização dos dados
da mantenedora e da mantida junto ao
Sistema Estadual de Ensino.
Art. 38 O Processo de Transferência de
Mantenedora deve ser instruído com os
seguintes documentos:
a) requerimento dos responsáveis legais
pela Instituição ao Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, solicitando a
Transferência de Mantenedora, conforme
modelo disponível no anexo VI;
b) cópia do cartão do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizado da
mantenedora,
devendo
constar
na
Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) a atuação na área
educacional;
c) cópia de documentação referente ao
Ato Jurídico que legalizou a transferência,
se:

§ 1º Havendo irregularidades que devam ser
saneadas, o processo será diligenciado na
Cordenadoria de Apoio às Câmaras, antes
do encaminhamento à Câmara, sendo
fixado prazo de até 30 (trinta) dias para o
seu retorno ao Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, cabendo
reanálise pela Equipe Técnica.
§ 2º O não cumprimento, no prazo fixado no
parágrafo anterior, por duas vezes
consecutivas, dos apontamentos que deram
causa à diligência implicará no envio do
processo à respectiva Câmara para análise
e deliberação.
Seção II
Mudança de denominação da Mantida
Art. 39 Mudança de Denominação de
Mantida é o Ato Enunciativo que, emitido
pelo Conselho Estadual de Educação de
Mato Grosso, tem por finalidade verificar se
a nova denominação da Unidade Escolar
atende ao preconizado pela legislação
vigente, de modo a assegurar registros e
publicações necessárias para a atualização
dos dados da mantida.
Art. 40 O Processo de Mudança de
Denominação de Mantida deve ser instruído
com os seguintes documentos:
a) Requerimento dos responsáveis legais
pela Instituição ao Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, solicitando a
Mudança de Denominação de Mantida,
conforme modelo disponível no anexo VII;
b) justificativa;
c) documento oficial (Decreto ou Lei) que
autoriza a mudança, no caso de Unidade
Escolar pública;
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d) comprovação das alterações de seu
estatuto social vigente, devidamente
registrado no Serviço Notarial competente
e/ou Contrato Social (primitivo, com a última
alteração ou o consolidado), quando se
tratar de Unidade Escolar da rede particular;
e) CNPJ da Mantida, quando se tratar de
Unidade Escolar privada.
Parágrafo único. As mudanças operadas
segundo os incisos do caput deste artigo
obrigam a Unidade Escolar a fazer de
imediato as adaptações regimentais e de
escrituração
escolar
correspondentes,
inclusive, a estatutária, nos casos em que
couber.
Art. 41 Compete ao setor responsável pela
fiscalização das Unidades Escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino realizar a análise dos documentos
inseridos pela Unidade Escolar via Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE,
ou outro que o venha a substituir, e proceder
à visita de verificação para atestar a
veracidade
das
informações
e
o
cumprimento
dos
requisitos
legais
estabelecidos para a Convalidação de
Estudos.
§ 1º A Visita de Verificação mencionada no
caput desse artigo deve ser concluída no
prazo máximo de até 50 (cinquenta) dias, a
contar da data do recebimento do pedido
formulado pela Unidade Escolar no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE,
ou outro que o venha a substituir.
§ 2º A Visita de Verificação deve resultar em
relatório circunstanciado cujos registros e
constatações possibilitem a análise pela
Equipe Técnica do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, de modo a se
comprovar as
informações e os
documentos inseridos no pedido de
Mudança de Denominação de Mantida.
§ 3º O relatório de que trata o parágrafo
anterior deverá ser inserido no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE,
ou outro que o venha a substituir, tramitando
para a etapa seguinte.
§ 4º Havendo irregularidades que devam ser
saneadas, o processo será diligenciado na
Coordenadoria de Apoio às Câmaras, antes

do encaminhamento à respectiva Câmara,
sendo fixado o prazo de até 30 (trinta) dias
para o seu retorno ao Conselho Estadual de
Educação, cabendo reanálise pela Equipe
Técnica.
§ 5º O não cumprimento dos apontamentos
que deram causa à diligência no prazo
fixado no parágrafo anterior, por até duas
vezes consecutivas, implicará no envio do
processo
à Câmara para análise e
deliberação.
Art.
42
Qualquer
modificação
na
denominação da Unidade Escolar, seja pela
supressão de expressões, seja por
alterações no nome fantasia, caracteriza
modificação de sua identificação, ensejando
providências de alteração nos documentos
jurídicos, tais como:
a) Estatuto, Contrato Social ou Regimento
Interno e toda a documentação fiscal e
parafiscal, no caso de Unidade Escolar
privada;
b) Regimento Escolar,
Unidade Escolar pública.

no

caso

de

c) Documentação
escolar
e
administrativa, após a formalização do ato
de modificação.
Parágrafo único. Somente após a
publicação do reconhecimento da Mudança
de Denominação da Mantida na Imprensa
Oficial do Estado é que deverá ocorrer a
atualização do cadastro da Unidade Escolar
no Sistema Integrado de Processos
Educacionais-SIPE ou outro que o venha a
substituir.
Seção III
Da Mudança de Endereço de Mantida
Art. 43 Mudança de Endereço de Mantida é
o Ato Autorizativo que, emitido pelo
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, comprova que a estrutura física da
edificação no novo endereço atende ao
preconizado pela legislação vigente e aos
patamares qualitativos mínimos exigidos
para assegurar registros e publicações
necessárias para a atualização dos dados
da mantida.
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Art. 44 O
Processo de Mudança de
Endereço de Mantida deve ser instruído com
os seguintes documentos:
a) Requerimento dos responsáveis legais
pela mantida à Presidência do Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso,
conforme modelo disponível no anexo VIII;
b) Relação do mobiliário em geral e dos
equipamentos eletroeletrônicos, além dos
laboratórios disponibilizados para as
atividades administrativas e pedagógicas;
c) Planta de localização/locação da
edificação no terreno, com a indicação das
áreas livres e coberta, bem como dos
afastamentos,
acompanhada
da
correspondente
Anotação
de
Responsabilidade Técnica (ART) firmada
por profissional habilitado e devidamente
registrado no respectivo conselho de classe;
d) Planta baixa do edifício, acompanhada
da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) firmada por profissional habilitado
com registro no respectivo Conselho de
Classe;
e) Laudo Técnico de avaliação Sanitária,
acompanhado
da
Anotação
de
Responsabilidade Técnica (ART) ou
equivalente, elaborado por profissional
habilitado devidamente registrado em seu
respectivo Conselho de Classe, que
descreva e ateste:
1. as condições dos
qualidade da água;

reservatórios

e

2. a destinação de lixo;
3. o sistema de esgoto ou fossa séptica.
f)
Laudos Técnicos, acompanhados da
respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ou equivalente, elaborado
por profissional habilitado devidamente
registrado em seu respectivo Conselho de
Classe, que descreva e ateste:
1 . as Condições estruturais
2 . a Rede Elétrica;
3 . o Sistema de Prevenção e Combate de
Incêndio e Pânico;
4 . a Acessibilidade.

g) Se o imóvel a ser utilizado pela instituição
requerente pertencer ao patrimônio do
Estado de Mato Grosso, exigir-se-á o que
determina a legislação vigente.
h) de forma semelhante, o imóvel público
pertencente ao município poderá ser cedido,
levando-se em conta as exigências da
legislação municipal vigente.
i) apresentar Contrato de Locação ou termo
autorizativo
em
nome
do
mantenedor/mantido,
devidamente
assinado por via digital ou com
reconhecimento
de firma no serviço
notarial, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
Art. 45 Compete ao setor responsável pela
fiscalização das Unidades Escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino, a verificação prévia, in loco,
atestando o integral cumprimento dos
requisitos exigidos para a Mudança de
Endereço da Mantida.
§ 1º A Visita de Verificação realizada pelo
setor responsável pela fiscalização das
Unidades Escolares pertencentes ao
Sistema Estadual de Ensino deve ser
concluída no prazo máximo de até 50
(cinquenta) dias, a contar da data do
recebimento do pedido formulado pela
Unidade Escolar no Sistema Integrado de
Processos Educacionais-SIPE ou outro que
o venha a substituir.
§ 2º A Visita de Verificação deve resultar em
relatório circunstanciado formulado pela
Equipe Técnica do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, atestando que a
infraestrutura do imóvel corresponde à
documentação
inserida
no
Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir, com a
descrição de suas condições visuais.
§ 3º O relatório de que trata o parágrafo
anterior deverá ser inserido no Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE
ou outro que o venha a substituir, sendo
tramitado para a etapa seguinte.
§ 4º Havendo irregularidades que devam ser
saneadas, o processo será diligenciado na
Coordenadoria de Apoio às Câmaras, antes
do encaminhamento à respectiva Câmara,
sendo fixado prazo de até 30 (trinta) dias
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para o seu retorno ao Conselho Estadual de
Educação, cabendo reanálise pela Equipe
Técnica.
§ 5º O não cumprimento, no prazo fixado no
parágrafo anterior, por duas vezes
consecutivas, dos apontamentos que deram
causa à diligência implicará no envio do
processo à Câmara para análise e
deliberação.
Art. 46 A Unidade Escolar deverá informar
ao Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, através de Ofício assinado pelo
diretor e/ou seu representante legal,
quando:
a) Ocorrer a alteração de seu portão de
entrada, passando a Unidade Escolar a
receber correspondências, comunicações e
pessoas por outra parte da localização,
devendo referido ofício estar acompanhado
da planta baixa, bem como da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) firmada
por profissional habilitado e com registro no
respectivo Conselho de Classe;
b) Ocorrer mudanças de denominação de
logradouro e de numeração, acompanhado
de documento de comprovação oficial
emitido pelo poder público.
Parágrafo Único. O Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso publicará o
estrato da atualização cadastral no Diário
Oficial do Estado .
CAPÍTULO VII
Do sobrestamento
Art. 47 O sobrestamento é a suspensão
temporária do Processo quando os mesmos
apresentarem entraves no seu trâmite, cujo
saneamento dependa de outro Processo.
Art. 48 O sobrestamento se dará mediante
a manifestação de um conselheiro.
Art. 49 Os processos ficarão sobrestados na
Secretaria da respectiva Câmara.
Art. 50 Os Processos ficarão sobrestados
pelo prazo máximo de 01 (um) ano, findo o
qual deverá ser devolvido ao conselheiro
para manifestação final.

CAPITULO VIII
Das Salas Anexas
Art. 51 Sala Anexa é o espaço físico
destinado ao atendimento educacional das
Etapas de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio que
funcionem, com Etapa autorizada, e sob sua
responsabilidade
administrativa
e
pedagógica, fora da sede da escola pública.
Art. 52 Cabe à Secretaria de Estado de
Educação ou Secretaria Municipal de
Educação deliberar a respeito da
implantação de salas anexas, em caráter
temporário,
assegurando
formas
alternativas para garantir o acesso e a
permanência à escolaridade obrigatória.
§ 1º As salas anexas, no âmbito de cada
município, estarão
preferencialmente
vinculadas a uma única escola, que
mantenha
etapa
correspondente
a
autorizada.
§ 2º Quando se tratar de Educação
Especial, deverão ser observados os
critérios para atendimento aos estudantes
fora da escola sede, conforme elencados
em Resolução Normativa específica.
§ 3º A modalidade da Educação Escolar
Indígena, somente poderá ser ofertada por
Unidade Escolar autorizada para essa
modalidade.
§ 4º Quando se tratar de cooperação entre
escolas estaduais e municipais ou utilização
de prédios particulares para atendimento ao
que dispõem o atendimento das salas
anexas, deverá ser firmado acordo oficial
entre as respectivas mantenedoras e ou
proprietário.
Art. 53 Caso a unidade escolar realize oferta
de Etapas e Modalidades em salas anexas,
deverá fazer constar em seu Projeto Político
Pedagógico:
I – a demanda comprovada, de acordo com
a caracterização e a identidade da
população beneficiada;
II – a comprovação da não existência de
escola pública estadual ou municipal que
ofereça a etapa/modalidade requerida, num
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raio de até 2 Km, a partir do local onde se
comprovar a demanda não atendida;
III - inclusão, nos processos de formação
continuada, dos profissionais da educação
que atuam nas salas anexas;
IV - garantia de recursos humanos e
financeiros
para
o
atendimento
e
acompanhamento pedagógico;
V - Descrição dos espaços físicos e das
instalações adequados ao atendimento e
funcionamento da etapa ofertada;
VI - acompanhamento pedagógico da
escola sede através de cronograma de
atendimento.
Art. 54 No caso do espaço utilizado ser
unidade escolar credenciada e autorizada
pelo Conselho Estadual de Educação de
Mato Grosso ou Conselho Municipal de
Educação, deverá ser apresentarda cópia
do Ato Autorizativo vigente.
Art. 55 No caso do espaço utilizado ser um
imóvel de propriedade privada, deverá ser
apresentada a planta baixa, bem como o
memorial descritivo, acompanhado da
Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) firmada por profissional habilitado e
com registro no respectivo Conselho de
Classe.
Art. 56 Compete à escola sede se
responsabilizar pela guarda, organização da
escrituração
escolar,
arquivo
da
documentação dos estudantes, bem como a
emissão de documentos dos mesmos, de
acordo com o ato legal do curso em questão.
Art. 57 Compete ao setor responsável pela
fiscalização das Unidades Escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de
Ensino ou à Secretaria Municipal de
Educação, no caso de Gestão Única ou
Compartilhada, o acompanhamento e
avaliação do funcionamento das salas
anexas.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 58 O início de funcionamento da
Unidade Escolar privada fica condicionado à

publicação do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, em Diário Oficial
do Estado, do Ato do seu Credenciamento e
de, pelo menos, da Autorização de uma
etapa da Educação Básica.
Art. 59 A publicidade de decisão colegiada
do Credenciamento de Unidade Escolar e
da Autorização de etapas/modalidades e
cursos será identificada através de
numeração sequencial, seguida do ano civil
de sua expedição.
Art. 60 É assegurado aos estudantes
matriculados em unidades escolares
devidamente Credenciadas e Autorizadas
concluir a etapa em andamento, no
formato em que foi autorizada.
Art. 61 Compete aos gestores das Unidades
Escolares assegurar que a Unidade Escolar
disponha de Atos
Autorizativos que
permitam aos estudantes concluírem seus
estudos, no formato em que foi autorizada.
Art. 62 Todos os processos que solicitem
Atos Autorizativos e Enunciativos junto ao
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso
devem
ser
protocolados
digitalmente via Sistema Integrado de
Processos Educacionais-SIPE ou outro que
o venha a substituir.
Art. 63 O Conselho Estadual de Educação
de
Mato Grosso deve
manter e
disponibilizar o cadastro atualizado das
instituições credenciadas, a relação dos
cursos autorizados e demais informações
das
possíveis
alterações
ou
implementações ocorridas após o início de
funcionamento.
Art. 64 Todos os documentos e as
informações que façam parte de processos,
de que tratam esta Resolução, do qual
derivem decisões da Plenária, das Câmaras
ou das Comissões Especiais de Estudos
devem ser arquivados e disponíveis no
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, até que os prazos regimentais ou
normas dos Sistemas de Ensino se
esgotem.
Art. 65 A presente normativa entra em vigor
na data de sua publicação, revogando-se a
Resolução n.º 157/2002–CEE/MT e a
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Resolução Normativa n.º 02/2013-CEE/MT
e todas as disposições em contrário.

ANEXO II
Modelo de requerimento (Autorização)

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRASE.
Cuiabá, MT, 06 de dezembro de 2021.
GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente CEE-MT
HOMOLOGO:
ALAN RESENDE PORTO
Secretário de Estado de Educação de Mato
Grosso
NILTON BORGES BORGATO
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato Grosso
*Republica-se a presente Resolução
Normativa originalmente publicada no
D.O.E. de 07/03/2022, pág. 26, para
correção do número de referência desta.
ANEXO I
Modelo de requerimento
(Credenciamento)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente do
Conselho Estadual de Educação
(nome)............

Eu,......................., brasileiro, portador do
RG n. ... e CPF n. ...., ocupante do cargo de
Diretor (a)......, da Unidade Escolar.......,
situada na (R. ou Av.)......n. ......, no
município de...., Decreto/Lei de Criação
n./Ata de Criação ....,datado de ...., Mantida
por/pela (nome/CNPJ ) requer a Vossa
Excelência o (a) Credenciamento para
oferta da Educação Básica
Nestes termos,
pede deferimento.
Cuiabá, (dia ) de(mês) de (ano).
Assinatura do requerente

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente do
Conselho Estadual de Educação
(nome)............
Eu,......................., brasileiro, portador do
RG n. ... e CPF n. ...., ocupante do cargo de
Diretor (a)......, da Unidade Escolar.......,
situada na (R. ou Av.)......n. ......, no
município de...., Decreto/Lei de Criação
n./Ata de Criação n. ....,datado de ....,
mantida por/pela (nome/CNPJ ) ...... requer
a Vossa Excelência o (a) Autorização para
oferta da Educação Básica da (as) Etapas
na modalidade (s) (caso as tenha).
Nestes termos,
pede deferimento.
Cuiabá, (dia ) de(mês) de (ano)
Assinatura do requerente
ANEXO III
Modelo de requerimento (Nova
Autorização)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente do
Conselho Estadual de Educação
(nome)............

Eu,......................., brasileiro, portador do
RG n. ... e CPF n. ...., ocupante do cargo de
Diretor (a)......, da Unidade Escolar.......,
situada na (R. ou Av.)......n. ......, no
município de...., mantida
por/pela
(nome/CNPJ ).....credenciada pelo Ato......
publicado no Díario Oficial de ............ e
Autorizada pelo Ato .... no publicado no
Díario
Oficial
...., requer
a Vossa
Excelência o (a) Nova Autorização para
oferta da Educação Básica da (as) Etapas
na modalidade (s) (caso as tenha).
Nestes termos,
pede deferimento.
Cuiabá, (dia ) de(mês) de (ano)
Assinatura do requerente
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ANEXO IV

ANEXO VI

Modelo e Requerimento (Convalidação
de Estudos)

Modelo de Requerimento
(Transferência de Mantenedora)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente do
Conselho Estadual de Educação
(nome)............

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente do
Conselho Estadual de Educação
(nome)............

Eu,......................., brasileiro, portador do
RG n. ... e CPF n. ...., ocupante do cargo de
Diretor (a)......, da Unidade Escolar.......,
situada na (R. ou Av.)......n. ......, no
município de...., mantida
por/pela
(nome/CNPJ ).....credenciada pelo Ato......
publicado no Díario Oficial de ............ e
Autorizada pelo Ato .... no publicado no
Díario
Oficial
...., requer
a Vossa
Excelência
Convalidação de
Estudos
referente
as .................(Etapas na
modalidade (s) , casoas tenha) para o
período de (inicio e fim)

Eu,......................., brasileiro, portador do
RG n. ... e CPF n. ...., responsável pela
mantenedor Unidade Escolar......., situada
na (R. ou Av.)......n. ......, no município de....,
mantida
por/pela
(nome/CNPJ
).....credenciada pelo Ato...... publicado no
Díario Oficial de ............ e Autorizada pelo
Ato .... no publicado no Díario Oficial ....,
requer a Vossa Excelência Transferencia
de Mantenedora de (mantenedora atual
nome e CNPJ) para (nova mantenedora
nome e CNPJ).

Nestes termos,
pede deferimento.
Cuiabá, (dia ) de(mês) de (ano)
Assinatura do requerente

Nestes termos,
pede deferimento.
Cuiabá, (dia ) de(mês) de (ano)
Assinatura do requerente
ANEXO VII

ANEXO V
Modelo de Requerimento
(Desativação Total e Definitiva das
Atividades Escolares)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente do
Conselho Estadual de Educação
(nome)............
Eu,......................., brasileiro, portador do
RG n. ... e CPF n. ...., responsável pela
mantenedora
da Unidade Escolar.......,
situada na (R. ou Av.)......n. ......, no
município de...., mantida
por/pela
(nome/CNPJ ).....credenciada pelo Ato......
publicado no Díario Oficial de ............ e
Autorizada pelo Ato .... no publicado no
Díario
Oficial
...., requer
a Vossa
Excelência Desativação Total e Definitiva
das Atividades Escolares, que encerrou
suas atividades escolares em ..........
Nestes termos,
pede deferimento.
Cuiabá, (dia ) de(mês) de (ano)
Assinatura do requerente

Modelo de requerimento (Mudança de
Denominação de Mantida)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente do
Conselho Estadual de Educação
(nome)............
Eu,......................., brasileiro, portador do
RG n. ... e CPF n. ...., ocupante do cargo de
Diretor (a)......, da Unidade Escolar.......,
situada na (R. ou Av.)......n. ......, no
município de...., mantida
por/pela
(nome/CNPJ ).....credenciada pelo Ato......
publicado no Díario Oficial de ............ e
Autorizada pelo Ato .... no publicado no
Díario
Oficial
...., requer
a Vossa
Excelência Mudança de Denominação de
Mantida de (denominação atual) para
(denominação nova)
Nestes termos,
pede deferimento.
Cuiabá, (dia ) de(mês) de (ano)
Assinatura do requerente
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ANEXO VIII
Modelo de requerimento (Mudança de
Endereço de Mantida)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente do
Conselho Estadual de Educação
(nome)............
Eu,......................., brasileiro, portador do
RG n. ... e CPF n. ...., ocupante do cargo de
Diretor (a)......, da Unidade Escolar.......,
situada na (R. ou Av.)......n. ......, no
município de...., mantida
por/pela
(nome/CNPJ ).....credenciada pelo Ato......
publicado no Díario Oficial de ............ e
Autorizada pelo Ato .... no publicado no
Díario
Oficial
...., requer
a Vossa
Excelência Mudança de Endereço de
Mantida de (endereço no qual estava
localizada) para (endereço que pleitei a
mudança)
Nestes termos,
pede deferimento.
Cuiabá, (dia ) de(mês) de (ano)
Assinatura do requerente

Resolução Normativa nº 003/2022/CEEMT
Dispõe sobre a Escola de Saúde
Pública do Estado de Mato Grosso
(ESP-MT)
criada
pela
Lei
Complementar Nº. 161, de 29 de
março de 2004, mantida pelo poder
público do Estado de Mato Grosso.
O
CONSELHO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (CEEMT), no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no § 2º do art. 39 da
Constituição Federal de 1988, no inciso IV
do art. 10 da Lei n.º 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
na Portaria n.º 2.651, de 10 de outubro de
2017, do MS/GM e, de acordo com a
decisão da Sessão Ordinária da Plenária do
dia 19 de abril de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º. A Escola de Saúde Pública do
Estado de Mato Grosso (ESP-MT) criada
pela Lei Complementar Nº. 161, de 29 de
março de 2004, unidade escolar mantida
pelo poder público com a finalidade de
promover a formação inicial e continuada
dos profissionais da saúde, pertencente ao
poder público, estando a ele, pois,
vinculada.
Art. 2º. O nível de Educação a ser ofertado
pela Escola de Saúde Pública do Estado de
Mato Grosso (ESP-MT), que será objeto de
Autorização do Conselho Estadual de
Educação (CEE-MT), dependerá do que for
estabelecido em seu Ato de Criação.
Art. 3º. Para realizar a oferta de Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio,
incluída
a
Especialização
Profissional Técnica, a Escola de Saúde
Pública do Estado de Mato Grosso (ESPMT), deverá solicitar, respectivamente:
I – O Credenciamento para a oferta da
Educação Básica, conforme normatização
vigente;
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II - A Autorização para oferta de Curso de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio,
incluída
a
Especialização
Profissional
Técnica,
conforme
normatização vigente.
Art. 4º. Para realizar a oferta de Cursos de
Pós-graduação Lato Sensu de forma
presencial, a Escola de Saúde Pública do
Estado de Mato Grosso (ESP-MT), deverá
solicitar seu credenciamento como Escola
de Governo.
Art. 5º. Os casos omissos nesta Resolução
serão submetidos, para análise e
deliberação, à Plenária do Conselho
Estadual de Educação (CEE/MT).
Art. 6º. A presente normativa entra em vigor
na data de sua publicação.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 19 de abril de 2022.
GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso
HOMOLOGO:
MAURÍCIO MUNHOZ FERRAZ
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação
de Mato Grosso

Resolução Normativa nº 004/2022/CEEMT

Regulamenta o Processo de
Escolha de Conselheiros, Titulares
e Suplentes do Conselho Estadual
de Educação de Mato Grosso –
CEE/MT e dá outras providências.
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e, considerando o disposto
no §1º do artigo 37 da Lei Complementar n.º 49,
de 1º de outubro de 1998, com suas alterações,
além do Regimento Interno, e, ainda, por
decisão da plenária do dia 08 de fevereiro de
2022,
RESOLVE:
Art. 1º. Atendendo ao que dispõe o § 1º do art.
37 da Lei Complementar n.º 49, de 1º de
outubro de 1998, com a alteração feita pela Lei
Complementar n.º 209, de 12 de janeiro de
2005, e o Regimento Interno do Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso, a
presente Resolução objetiva disciplinar o
Processo de Escolha de Conselheiros e
Suplentes para o preenchimento de vagas
existentes no Conselho Estadual de Educação
de Mato Grosso.
§ 1º. O Conselho Estadual de Educação
designará uma Comissão Bicameral, indicada
pelo Pleno, para elaboração, a cada edição, do
Edital de Chamada dos Segmentos Sociais
interessados em participar do processo de
escolha, com base na presente Resolução,
devendo o referido Edital ser aprovado em
Plenária, especialmente convocada para esse
fim.
§ 2º. O Edital referido no parágrafo anterior
deverá conter a relação dos segmentos a ser
consultados para cada uma das Câmaras, bem
como todos os prazos e requisitos necessários
para a participação no processo de escolha.
§ 3º. Após a aprovação, a Comissão deverá
providenciar a divulgação do respectivo Edital
no Diário Oficial do Estado, bem como no sítio
do Conselho Estadual de Educação - CEE-MT,
para dar amplo conhecimento à sociedade em
geral, principalmente, aos segmentos sociais
contemplados nos parágrafos 1º e 2º do art. 36
da Lei Complementar n.º 49, de 1º de outubro
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de 1998, com alterações feitas pela Lei
Complementar n.º 209, de 12 de janeiro de
2005, Lei Complementar n.º 323/2008 e Lei
Complementar n.º 346/2009.
§ 4º. As entidades interessadas em concorrer
às vagas disponíveis nos segmentos que
representam deverão se credenciar para a
participação no processo de escolha, conforme
procedimentos constantes do Edital, devendo
as mesmas estarem constituídas na forma da
lei e funcionando e/ou atuando regularmente há
02 (dois) anos, pelo menos, no Estado de Mato
Grosso.
§ 5º. A Comissão divulgará no Diário Oficial do
Estado e no sítio do Conselho Estadual de
Educação – CEE/MT lista única contendo os
nomes das entidades, por segmento
representativo, consideradas aptas a participar
do processo de escolha, para conhecimento da
sociedade em geral, segmentos e entidades
participantes.
§ 6º. A interposição de recurso da decisão
constante do parágrafo anterior deverá
obedecer ao prazo e demais critérios
estabelecidos no Edital.
Art. 2º. As entidades consideradas habilitadas
a participar do processo de escolha deverão
proceder, entre si, em âmbito interno de cada
segmento, a uma seleção de três nomes,
atendendo a critérios estabelecidos no Edital,
os quais irão compor uma lista tríplice e
concorrer às vagas existentes, no âmbito das
respectivas Câmaras.
§ 1º. Cada segmento, representado por suas
entidades participantes, encaminhará à
Comissão Bicameral a lista tríplice consensual,
com os currículos resumidos dos candidatos,
além de cópia da Ata da seleção realizada para
a indicação dos nomes que compõem a referida
lista.
§ 2º. Em nenhuma hipótese caberá mais do que
uma representação de lista tríplice por
segmento.
§
3º.
Os
segmentos
representativos
participantes, caracterizados como isolados,
isto é, que não concorrem entre si com outras
entidades, deverão, também, apresentar uma
única lista tríplice, atendendo às exigências
contidas nesta Resolução e no Edital.
Art. 3º. As indicações deverão incidir sobre
brasileiros natos ou naturalizados, podendo
recair em nomes de pessoas que não sejam de

associados ou de titulares das entidades
consultadas.
Art. 4º. A Comissão organizará lista única, por
segmento representativo participante, para
cada uma das Câmaras, contendo a totalidade
dos nomes indicados, na forma do artigo
anterior.
§ 1º. As listas referidas no caput deste artigo
serão apresentadas às entidades previamente
consultadas no âmbito das respectivas
Câmaras, que votarão em apenas um nome de
cada segmento da Câmara, ainda que a
mesma conte com mais de uma representação.
§ 2º. Terão direito a votar e ser votadas
somente as entidades listadas como habilitadas
em seus respectivos segmentos participantes,
e que estejam concorrendo às vagas
existentes, nos termos de cada Edital de
chamada.
§ 3º. O processo de votação deverá ser
devidamente documentado, juntando-se, para
tanto, cópia da Ata de escolha da lista
apresentada pelos respectivos segmentos de
cada uma das Câmaras, a qual deverá ser
encaminhada à Comissão, de acordo com os
requisitos estipulados no Edital.
§ 4º. O Edital deve prever prazo para a
substituição das indicações constantes na lista
tríplice, caso qualquer uma das indicações
esteja em descumprimento com a legislação.
§ 5º. Havendo vagas remanescentes, por
motivos de não cumprimento de qualquer um
dos itens constantes do respectivo Edital de
chamada do Processo de Escolha de
Conselheiros e Suplentes, estas somente serão
preenchidas mediante nova convocação do
CEE/MT, para complementação de mandato.
§ 6º. Em caso de empate, a escolha será pelo
critério de maior idade.
§ 7º. A Comissão deverá apresentar o resultado
final do processo de escolha à Presidência do
Conselho Estadual de Educação, que
convocará, de imediato, a Plenária, para
conhecimento e homologação, e logo após,
respeitado
o
prazo
recursal
cabível,
encaminhará ao Governador do Estado, para
fins de nomeação, a relação dos Conselheiros
e os respectivos suplentes para cada uma das
Câmaras.
Art. 5º. Os Conselheiros terão mandato de
quatro anos, sendo permitida apenas uma
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recondução imediata ao cargo de titular ou
suplente, em qualquer um dos segmentos das
Câmaras que representem.
§ 1º. O interstício para pleitear um novo
mandato após o segundo mandato será de 4
(quatro) anos, ou seja, de um mandato.
§ 2º. A cada 02 (dois) anos, a composição do
Colegiado será renovada em 50% (cinquenta
por cento).
§ 3º. Havendo vacância em qualquer uma das
Câmaras, a vaga deverá ser imediatamente
preenchida pelo primeiro suplente, nomeado
para o segmento correspondente, o qual
responderá pelas atribuições atinentes ao
cargo.

HOMOLOGO:

ALAN RESENDE PORTO
Secretário de Estado de Educação de Mato
Grosso

MAURÍCIO MUNHOZ FERRAZ
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato Grosso

§ 4º. Havendo necessidade de uma nova
substituição, o segundo suplente deverá ser
chamado para ocupar o cargo correspondente
à vaga.
§ 5º. Constatada a vacância de todos os
nomeados para a vaga existente em um
determinado segmento, caberá ao CEE/MT a
convocação para o pleito, de natureza
complementar, para o tempo de mandato
restante.
Art. 6º. Cabe recurso ao Conselho Pleno do
CEE/MT, em até 48 horas, quando o prazo
diverso não for estipulado no respectivo Edital
de ocorrência, no caso de situações novas ou
omissas, sob responsabilidade da Comissão
Bicameral.
Art. 7º. As decisões da Comissão Bicameral
designada para organizar o processo eleitoral
do CEE/MT deverão ser levadas ao Pleno do
CEE/MT para deliberação e homologação.
Art. 8º. Demais disposições não declinadas
nesta Resolução serão objetos de decisão do
Pleno do Conselho Estadual de Educação.
Art. 9º. Após aprovada, a presente Resolução
entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a Resolução Normativa n.º 01/2015
do Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 03 de maio de 2022.
GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso
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NOTAS TÉCNICAS
NOTA TÉCNICA nº 01/2018 – GAB/CEEMT
Considerando a Lei Federal nº
13.431, de 04/04/207 que “Estabelece o
sistema de garantia de direitos da criança e
do adolescente vítima ou testemunha de
violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente)” e, em seu artigo 4º, define as
formas de violência, entre elas a violência
psicológica entendida como “...qualquer
conduta de discriminação, depreciação ou
desrespeito em relação à criança ou ao
adolescente
mediante
ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, agressão verbal e xingamento,
ridicularização, indiferença, exploração ou
intimidação sistemática (bullying) que
possa comprometer seu desenvolvimento
psíquico ou emocional.”
Considerando a Lei Federal nº
13.185, de 06/11/2015 que Institui o
Programa de Combate à Intimidação
Sistemática (Bullying) e, em seu artigo 5º,
determina ser “... dever do estabelecimento
de ensino (g.n.), dos clubes e das
agremiações recreativas assegurar medidas
de conscientização, prevenção, diagnose e
combate à violência e à intimidação
sistemática (bullying).”
Considerando a Lei Federal nº
13.663, de 14/05/2018 que “Altera o art. 12
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
para incluir a promoção de medidas de
conscientização, de prevenção e de
combate a todos os tipos de violência e a
promoção da cultura de paz entre as
incumbências dos estabelecimentos de
ensino” e, em seu artigo 1º, ao incluir no
caput do artigo 12, da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro, dois incisos determina às
escolas
“...promover
medidas
de
conscientização, de prevenção e de
combate a todos os tipos de violência,
especialmente a intimidação sistemática
(bullying)...” e o estabelecimento de ”...
ações destinadas a promover a cultura de
paz nas escolas."

Considerando as preocupações
emitidas pelo Ministério Público Estadual
que, recentemente, via Secretaria Estadual
de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC,
solicitou informações do CEE/MT, quanto à
temática do “bullying”.
Face ao exposto, o Conselho
Estadual de Educação – CEE-MT, por meio
da presente Nota Técnica, recomenda às
Unidades Escolares das redes, pública e
privada, pertencentes ao Sistema Estadual
de Ensino o cumprimento dos ditames das
Leis Federais acima identificadas, no
sentido de, entre outros aspectos:
1. estimular, promover e desenvolver
medidas de conscientização, prevenção e
combate à prática do bullying;
2. privilegiar mecanismos e instrumentos
alternativos

que

responsabilização

promovam
e

a

a

efetiva

mudança

de

comportamentos hostis;
3. promover a capacitação de docentes e
das

equipes

pedagógicas

para

a

implementação de ações específicas, tais
como: discussões, orientações e soluções
coletivas de problemas, campanhas de
conscientização e informação, orientação
de pais, familiares e responsáveis diante da
identificação de vítimas e agressores;
4. estabelecer parcerias para a correta
implementação e execução dos programas.
O papel da escola, da sociedade e das
famílias de educar para a cidadania, de
desenvolver a capacidade empática, a
inclusão e a diversidade, como parte do
respeito a terceiros, nos marcos de uma
cultura de paz e tolerância mútua, não pode
deixar de ser cumprido.
Fica

recomendado

Pedagógicas,

às

às

Assessorias

Equipes

de
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acompanhamento

e

fiscalização

da

Secretaria de Estado de Educação, Esporte
e Lazer – SEDUC/MT e da Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação –
SECITEC/MT a verificação do cumprimento
das disposições desta Nota Técnica.

Fica
determinado
às
Assessorias
Pedagógicas,
às
Equipes
de
acompanhamento
e
fiscalização
da
Secretaria de Estado de EducaçãoSEDUC/MT e da Secretaria de Estado de
Ciência,
Tecnologia
e
InovaçãoSECITECI/MT a verificação do cumprimento
das disposições desta Nota Técnica.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, em Cuiabá, 30 de agosto de 2019.

ADRIANA TOMASONI
Presidente do CEE-MT

ADRIANA TOMASONI
Presidente do CEE-MT

NOTA TÉCNICA nº 01/2019 – GAB/CEEMT
Considerando os termos da Resolução
CNE/CEB Nº 1, de 15 de janeiro de 2018
que Institui Diretrizes Operacionais para os
procedimentos administrativos de registro
de dados cadastrais de pessoa natural
referentes aos estudantes e profissionais de
educação que atuam em instituições
públicas e privadas de ensino em todo o
território nacional.

NOTA TÉCNICA nº 01/2019 – CEE-MT da
Comissão Especial de Estudo de
Educação a Distância

Considerando os termos do Parecer
CNE/CEB Nº 4/2017 que referencia a
Resolução acima citada, homologada por
Despacho do Ministro de Estado da
Educação,
publicado
no
DOU
de
11/01/2018.
Considerando a Portaria Normativa MEC nº
21, de 28 de agosto de 2013, que no artigo
2º institui o quesito raça/cor nos
instrumentos de avaliação e de coleta de
dados do censo, bem como em ações e
programas do Ministério da Educação
quando couber.
Face ao exposto, o Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso-CEEMT, por
meio da presente Nota Técnica, determina
às instituições de ensino das redes pública
e privada, pertencentes ao Sistema
Estadual de Ensino o cumprimento in totem
das Diretrizes instituídas pela Resolução
CNE/CEB Nº 1/2018, cópia anexa a esta
Nota, no sentido de adequar os
procedimentos administrativos de registro
de dados cadastrais de pessoa natural
referentes a estudantes e profissionais da
educação.







O CEE/MT se encontra finalizando a
revisão da Resolução Normativa nº
04/2012, que fixa normas para a oferta
de cursos na modalidade de Educação
a Distância, nível de Educação Básica,
no âmbito do Sistema Estadual de
Ensino.
As disposições do “Termo de
Colaboração entre Conselhos de
Educação dos Estados e do Distrito
Federal nº 01/2016”, documento
elaborado e aprovado pelo Fórum
Nacional dos Conselhos Estaduais de
Educação – FNCEE, do qual o CEE/MT
é signatário, serão inclusas na
Resolução substituta.
Assim sendo, este Colegiado, neste
momento
de
transição
entre
legislações que disciplinam a oferta da
Educação Básica na modalidade
Educação a Distância - EaD, se vê
instado, no âmbito de suas atribuições,
a expedir esta nota técnica.

PARA A INSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
MATO GROSSO, QUE INTENCIONA
OFERTAR EaD EM OUTRAS UNIDADES
FEDERADAS E DE INSTITUIÇÃO DE
OUTRAS UNIDADES FEDERADAS QUE
PROPOEM
OFERTAR
EM
MATO
GROSSO
1. Conforme o Termo de Colaboração,
encontram-se contemplados os cursos e
programas na modalidade Educação a
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Distância:
Ensino
Médio;
Educação
Profissional Técnica de Nível Médio;
Educação de Jovens e Adultos, nas etapas
de
Ensino
Fundamental
(segundo
segmento) e Ensino Médio.
2. Para atuar no Estado de Mato Grosso, na
modalidade EaD, a instituição deve estar
devidamente credenciada para oferta de
Educação Básica e autorizada nas etapas e
modalidades pretendidas, tanto na sede
quanto nos polos.
3. Para atuar em outras Unidades
Federadas, enquanto POLO DE APOIO
PRESENCIAL, a Instituição deve comprovar
as
mesmas
condições
técnicas,
tecnológicas e de infraestrutura para o
funcionamento em que foi autorizada,
observando também:
3.1 O credenciamento para a oferta de
cursos e programas na Educação Básica e
a autorização para a modalidade a distância,
com a proposta de atuação em outras
Unidades Federadas, constante do ato
autorizativo;
3.2 A autorização de polos de apoio
presencial, com a proposta de atuação em
outras Unidades Federadas, constante do
ato autorizativo;
3.3 A autorização da oferta de etapas e
modalidades que pretende expandir (ver
item 1) e, no caso de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, somente serão
aceitos cursos constantes do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos - CNTC/MEC;
3.4 A autorização, pelo Conselho receptor,
de acordo com os requisitos específicos do
respectivo Sistema de Ensino;
3.5 A oferta de cursos autorizados no estado
de origem, e, no caso de Cursos Técnicos,
os que tiverem a mesma denominação com
que foram autorizados;
3.6 A inclusão, no Projeto Pedagógico, da
intenção de oferta de cursos na modalidade
a distância, em outras Unidades Federadas;
3.7 O aditamento ao ato de credenciamento,
junto ao CEE/MT referente à oferta de
cursos em outras Unidades Federadas;

b) do relatório da visita in loco que
antecedeu a expedição do ato autorizativo;
c) da posse do ato de autorização para
abertura de polo de apoio presencial em
outras Unidades Federadas;
3.9 A existência efetiva, junto ao CEE
receptor, de condições para a oferta da
prática
profissional
e
do
estágio
supervisionado no polo de apoio presencial,
no caso de autorização de funcionamento
de cursos e programas de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio.
4.OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
4.1 A implantação e funcionamento de polo
de apoio presencial sem a devida
autorização caracteriza infração grave e
resultará no indeferimento de quaisquer
processos de autorização em curso no
Sistema de Ensino para o qual a instituição
deseja expandir a sua oferta, assim como a
possível
suspensão,
no
caso
de
reincidências, dos atos autorizativos.
4.2 A responsabilidade de expedição de
documentos
escolares
(históricos,
declarações,
diplomas,
certificados,
inserção no SISTEC/MEC) é somente e tão
somente da sede administrativa da
instituição, não sendo permitido ao polo
nenhum tipo de expedição.
4.3 É terminantemente proibida a
parceria/“franquia” de polos de apoio
presencial, para atuação em outra
localidade diferente da definida nos atos
autorizativos.
4.4 A oferta de cursos e programas na
modalidade de Educação a Distância deve
se dar em observância às mesmas
disposições da legislação vigente, em
especial, com relação à carga horária dos
cursos e aos componentes curriculares ou
áreas de conhecimento a serem cursados.
MARIA LUIZA BARTMEYER ZANIRATO
COORDENADORA DA COMISSÃO
ESPECIAL DE ESTUDOS DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

3.8 A comunicação ao CEE receptor: a) dos
locais de funcionamento dos respectivos
polos para fins de fiscalização e supervisão;
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NOTA DE ESCLARECIMENTO
Considerando publicações de unidades
escolares do Sistema Estadual de Ensino,
no Diário Oficial do Estado – DOE, de alunos
concluintes de Ensino Fundamental/Ensino
Médio nas modalidades Educação de
Jovens e Adultos/Educação a Distância –
EJA/EaD.
Considerando que estas publicações se
constituem tão somente de uma relação
nominal de concluintes, sem nenhum outro
dado de identificação, o Conselho Estadual
de Educação - CEE/MT, vem a público
informar:
1. Esta publicação não é exigência da
legislação vigente.

unidades escolares quanto ao fato deste tipo
de publicação não estar em conformidade
com as disposições legais do Sistema
Estadual de Ensino para fins de
autenticidade de estudos, em especial, a
Resolução Normativa nº 05/2011 (Educação
de Jovens e Adultos), Resolução Normativa
nº 02/2013 (Regulação das unidades
escolares: credenciamento e autorização),
Resolução Normativa nº 04/2012 (Educação
a Distância), disponíveis no site do CEE/MT:
www.cee.mt.gov.br.
Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, em Cuiabá, 09 de maio de 2019.
ADRIANA TOMASONI
Presidente do CEE-MT

2. A autenticidade de documentos escolares
é conferida pela Secretaria de Estado de
Educação – SEDUC, por meio de “VISTO
CONFERE”, em atendimento a processos
devidamente formalizados.

NOTA TÉCNICA Nº 003/2021-GAB/CEEMT

3. O credenciamento e a autorização da
unidade escolar são chancelas do poder
público normatizador, representado pelo
CEE/MT, para a oferta de etapas e
modalidades da Educação Básica, em
consonância com as disposições legais.

Considerando o Decreto N.º 1.134, de 01
de outubro de 2021, que revoga os Decretos
Estaduais que mencionam e dão outras
providências, publicados no Diário Oficial do
Estado de Mato Grosso de 04 de outubro de
2021;

4. Os atos autorizativos de credenciamento
e autorização, de responsabilidade do
CEE/MT, delimitam o seu período de
vigência,
registram
as
etapas/modalidades/curso, objetos destes
atos
e
os
limites
territoriais
de
funcionamento da unidade escolar, no
âmbito do Sistema Estadual de Ensino.

Considerando a Resolução CNE/CP N.º 1,
de 5 de janeiro de 2021, que “Define as
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para
a
Educação
Profissional
e
Tecnológica”;

5. O processo de “VISTO CONFERE”,
enquanto ato da SEDUCMT, setor
competente pela supervisão do Sistema
Estadual de Ensino, garante, para além do
credenciamento e autorização da unidade
escolar, a consonância legal de aspectos,
como: idade dos alunos, temporalidade das
ofertas (início e término, em respeito a dias
letivos e carga horária mínima exigidos),
polo, que no caso da EaD, necessita de
autorização específica e, especialmente, a
identificação dos alunos e o seu vínculo com
a unidade escolar.
Diante do exposto, o CEE/MT faz uso desta
Nota de Esclarecimento para alertar as

Considerando Resolução N.º 2, de 15 de
dezembro de 2020, que “Aprova a quarta
edição do Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos”;
Considerando a Resolução Normativa N.º
04/2012-CEE/MT, que “Fixa normas para a
oferta de cursos na modalidade de
Educação à Distância, nível de Educação
Básica, no âmbito do Sistema Estadual de
Ensino”;

Considerando a Resolução N.º 093/2006CEE/MT, que “Estabelece normas para
apuração de infração no funcionamento
irregular de Instituição de Educação Básica
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e de Educação Superior que integra o
Sistema Estadual de Ensino”;
O Conselho Estadual de Educação de
Mato Grosso determina que as unidades
escolares
pertencentes
ao
Sistema
Estadual de Ensino que ofertam Educação
de Jovens e Adultos e Cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio,
incluída a Especialização Profissional
Técnica, na modalidade de Educação à
Distância (EaD), devem obrigatoriamente
ofertar, de forma presencial, o percentual de
carga
horária
estabelecida
nessas
Resoluções, sendo vedada a oferta de
100% (cem por cento) na modalidade
Educação a Distância. O descumprimento
das Resoluções caracteriza infrações,
ficando a unidade escolar sujeita às
penalidades presentes e leis e normas.
Aprovada na 22ª Sessão Ordinária da
Plenária do Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso, em 26 de
outubro de 2021.

GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do CEE/MT
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PARECERES ORIENTATIVOS

Parecer nº 214/2017-CEB/CEE-MT
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
INTERESSADA: Parecer Orientativo Nº 214/2017-CEE/MT da Câmara De Educação Básica,
através do Processo físico nº 21774/2017-CEE/MT, aprovado em 29/08/2017.
ASSUNTO: Autorização de Polos de Apoio Presencial para oferta de curso da Educação Básica
etapas Ensino Fundamental e Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos
(EJA) a Distância(EaD).
RELATORES: Conselheiro Gelson Menegatti Filho e a Conselheira Maria Luiza Bartmeyer
Zanirato

I-APRECIAÇÃO:
Preliminarmente denota-se que para atendimento do requerido pela Unidade Escolar em
epígrafe ressente o colegiado de norma interna atualizada que trace regras para esse desiderato,
haja visto que as normas encontram-se em processo de atualização nessa Casa, mas também
trazido aos autos pela diligente equipe técnica.
No entanto, não resta dúvida de que a requerente encontra respaldo para o seu pedido,
principalmente na Resolução nº 1/2016 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação que Define Diretrizes
Operacionais
Nacionais
para
o Credenciamento
institucional e a oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação a Distância, em regime de colaboração
entre os sistemas de ensino. E através do Regime de Colaboração nº 1/2016 – do Fórum Nacional
dos Conselhos de Educação, do qual este colegiado é signatário.
Assim, entende estes Relatores que deve a requerente ser imediatamente orientada a fazer
juntada a este procedimento, ou inserir no sistema informatizado deste órgão – se assim for
possível – de todos os dados informativos e documentais que permitam:
a)Comprovar a sua situação de mantenedora autorizada pelo sistema federal e coberta
por dispositivo legal para atuar no nível de ensino pleiteado;
b)Comprovar autorização vigente emitida por outros Sistemas de Ensino para ministrar
os cursos requeridos;
c)Possibilidade técnica que deem base para funcionar os cursos requeridos;
d)Possibilidade técnica para fazer funcionar os polos de apoio presencial pretendidos;
e)Dos documentos que permitam verificação sobre as propostas pedagógicas serem
implementadas pelos cursos pretendidos e que possibilitem supervisão do sistema de
ensino;
f)Comprovar o contido na Cláusula Sexta do aqui já citado Termo de Colaboração nº
1/2016-Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação em destaque as folhas
09 destes autos.
Além das orientações contidas no parágrafo anterior, este Relator entende que, as regras
contidas no Artigo 3º, incisos e suas alienas da Resolução nº. 1, de 02 de fevereiro de 2016 da
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Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, são obrigatórias para a
expedição da Autorização de criação de Polos de Apoio Presencial para oferta de Cursos de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Modalidade a Distância (EaD) ingressante nesse Egrégio
Conselho Estadual de Educação.
II-PARECER E VOTO:
Pelas razões e motivos aqui expostos entendemos que deve esta decisão colegiada ser
considerada de caráter ORIENTATIVO, servindo de guia para tramitação de outros pedidos que
se lhe assemelham, até que o colegiado possua norma interna própria para a sua perfeita e célere
tramitação. Entendo mais e proponho seja esta decisão publicada no órgão oficial do Estado e
levada ao sitio do órgão para plena divulgação entre as mantenedoras do ensino público e privado.
É o parecer orientativo.

Cons. Gelson Menegatti Filho
Relator
Consª Maria Luiza Bartmeyer Zanirato
Relatora
III-DECISÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso
acompanha o parecer e o voto do relator.
Cuiabá, 29 de agosto de 2017.

Cons. Gelson Menegatti Filho
Presidente da CEB-CEE-MT
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Parecer nº 244/2017-CEB/CEE-MT
ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: ESCOLA ESTADUAL LICEU CUIABANO MARIA DE ARRUDA MULLER
EMENTA (ASSUNTO): CONSULTA REFERENTE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA
ESCOLAR DE ALUNO, CONTENDO INFORMAÇÕES SUPOSTAMENTE DESCONSENTES
RELATOR: GELSON MENEGATTI FILHO
PARECER N. 244/2017

PROC. N. 166771/2017

APROVADO
EM: 11/07/17

I – APRECIAÇÃO:
A unidade escolar pública consulente manifesta dúvida quanto a aplicação do
contido na norma deste colegiado, ou seja, a Resolução Normativa identificada
pelo número 02 e divulgada em 25/09/2015, entrando em vigor nessa data
obviamente. Estatui essa mesma norma que o estudante deve ser recepcionado
pela unidade escolar de destino mesmo com documento de transferência com
anotação de progressão parcial, ou seja, com falta de aprovação em algumas
disciplinas.
Diz a norma precitada:
“Art. 87. A progressão parcial dar-se-á, no Sistema
Estadual de Ensino, em Unidades de Ensino de
Educação Básica que ofereçam o regime de
progressão
regular,
de
forma
sequencial,
observando-se o seguinte:
...
II. será sempre garantida matrícula ao estudante que
apresentar situação de progressão parcial, mesmo
em Unidades Escolares que não contemplarem em
seu Regimento tal condição;”
A mesma norma traz em seu bojo outros artigos que bem explicitam a forma da
aplicação dessa regra.

Entende este relator que o lapso de tempo decorrido entre a divulgação da norma
e a presente data não permitem que unidades escolares públicas ou privadas
ainda não tenham se aparelhado para a consecução do procedimento,
emergindo ainda necessidade de consulta, como a presente. A nossa
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preocupação é com a possibilidade de o estudante colecionar prejuízos materiais
ou emocionais desnecessários e consequentes da falta de simples aplicação de
norma vigente e cujo objetivo é exatamente aquele do melhor aproveitamento do
trabalho pedagógico encetado pelo poder público ou mantenedor privado e a
perda insólita de períodos escolares repetidos e ocasionadores por vezes da
desistência do estudante em seu trajeto escolar, em face das famigeradas e
infrutíferas reprovações.
II-PARECER E VOTO:
Pelas razões e motivos aqui expostos, sou de parecer que se dê inteiro
conhecimento do teor desta decisão a consulente e a todas as unidades
escolares públicas e privadas integrantes do sistema de ensino mato-grossense.
Dê-se também caráter orientativo a presente decisão a fim de se evitar outras
desnecessárias e semelhantes consultas. É o voto.
Cuiabá, 11 de julho de 2017.

Cons. Gelson Menegatti Filho
Relator
III-DECISÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso acompanha o parecer e o voto do relator.
Cuiabá, MT, 11 de julho de 2017.

Cons. Gelson Menegatti Filho
Presidente da CEB-CEE-MT
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Parecer nº 237/2018-CEB/CEE-MT
ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: ESCOLA ESTADUAL APOLONIO BOURET DE MELO
EMENTA (ASSUNTO): CONSULTA
RELATOR: GELSON MENEGATTI FILHO
PROC. N. 250662/2018

PARECER N. 237/2018

APROVADO EM: 09/08/18

I-APRECIAÇÃO:
A direção da unidade escolar em epígrafe diligentemente consulta se com a
mudança do projeto pedagógico da etapa Ensino Médio já autorizada pelo Ato
435/2014-CEE/MT necessita para seu regular funcionamento de nova autorização do
colegiado.
Informa ainda dita consulente que a unidade escolar alterou sua forma de
trabalho pedagógico para acompanhar o preconizado pelo Programa Ensino Médio em
tempo integral, criado pela MP nº 746/2016, mormente o seu artigo 5º e a Lei Federal
nº 13.415/2017.
Instada a Gerência Educacional, por sua titular, se manifesta no sentido de que
a orientação aqui expendida se estende a todas as demais unidades escolares que
atuarem com o mesmo projeto pedagógico da consulente.
No colegiado a Resolução Normativa nº 002/2013-CEE MT diz em seu artigo 13
que a autorização de cursos dar-se-á para a oferta da Educação Básica, esta de
caráter una e indissociável, contemplando no seu Projeto Político Pedagógico as
especificidades para as diferentes modalidades praticadas. E no seu parágrafo 1º
assevera que a unidade escolar já detentora de ato autorizador, em plena vigência, e
desejando implementar novas etapas ou modalidades do nível de ensino, deve solicitar
ampliação de oferta.
II-PARECER E VOTO:
Assim, pelas razões e motivos aqui expostos sou de parecer que a unidade
escolar consulente e todas as demais em similar situação devem solicitar que o vigente
ato autorizador que possuem devem ser emendados para colher anotação das etapas
e modalidades atualmente em funcionamento. Para tanto, devem encaminhar cópia do
Projeto Político Pedagógico e Regimento atualizados e que contemplem as alterações
implementadas, além de todas as demais informações inerentes a nova funcionalidade.
Tudo nos termos do que dispõe a já aqui citada norma do colegiado, mormente o seu
artigo 13 e seu §1º. É como voto.
Que seja dada ciência do presente PARECER ORIENTATIVO, a todas as
unidades elencadas no presente processo, bem como sua mantenedora.
Cuiabá, 14 de agosto de 2018.
Cons. Gelson Menegatti Filho
Relator
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Parecer nº 150-2020-CEB-CEE-MT
ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

INTERESSADO: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMENTA (ASSUNTO): MATRIZ CURRICULAR – CARGA HORARIA –
COMPONENTES- PARECER ORIENTATIVO
RELATOR: GELSON MENEGATTI FILHO
APROVADO
PROC. N. 55457/2020
PARECER N. 150/2020
EM: 09/06/20
I - Relatório
Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência
Social – Rede Adventista de Ensino do Estado de Mato Grosso, já
qualificada nos autos em análise, neste ato representa por pelo Doutor Felipe
Ramon Ferreira da Fonseca, OAB/MT 27.613, procuração acosta nos autos,
requer orientação acerca dos componentes obrigatórios da Matriz Curricular da
Rede Adventista de Ensino Mato Grosso.
II – Análise
Da análise dos documentos encartados no presente processo, nota-se
claramente, que Assessoria Pedagógica de Rondonópolis aponta equívoco
quanto ao tempo de duração da hora-aula na Matriz Curricular das Escolas de
Educação Básica da Rede Privadas no Estado de Mato Grosso.
Consultam se os Estabelecimentos de Ensino da Rede Privada estariam
ou não cumprindo o que estabelece os artigos 23 e 24 da Lei nº. 9.394/96 –
LDBEN, o artigo 10 da Resolução Normativa nº. 002/2015 do Conselho Estadual
de Educação do Estado de Mato Grosso, ou seja, no que tange o tempo da horaaula de 50 minutos e a hora-aula de 60 minutos para o cumprimento das 800
horas, em 200 dias.
O Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso já se
pronunciou sobre o tema no Parecer nº. 06/2012, de 28 de março de 2012, da
Comissão de Legislação e Normas – CLN, que deixou claro que tal decisão
compete às unidades escolares até para respeitar, mormente aquelas mantidas
pela iniciativa privada que devem obediência a norma provinda das disposições
legais trabalhistas.
Pode se observar que tal forma de computação da duração da hora-aula
na Rede Privada de Ensino no Estado de Mato Grosso, existe desde o ano de
1985, ano da Sentença do Tribunal Superior do Trabalho no Dissídio Coletivo
TST-DC-04/1985, surgindo aí A primeira Convenção Coletiva de Trabalho da
Categoria Econômica da Educação Privada no Estado de Mato Grosso:

333

“CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE PROFESSORES 1985”
TST-DC-04/1985 (dissídio coletivo)
Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino (Associação Profissional dos Professores do Estado de Mato
Grosso).
Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Associação
Profissional dos Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º graus de
Cuiabá e Várzea Grande – Estado de Mato Grosso).
CAPÍTULO II
IV – DA CONTRATAÇÃO E DO REGIME DE TRABALHO
CLÁUSULA QUARTA - Considera-se como aula o trabalho letivo
com duração máxima de:
I – 60 (sessenta) minutos, no pré-escolar e nas quatro primeiras
séries do 1] grau e nos cursos livres;
II – 50 (cinquenta) minutos no demais cursos e séries.
§ 1º - (...).
§ 2º - (...)”
“CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA, CURSOS LIVRES E OUTROS TIPOS DE ENSINO
SIMILARES – 2019/2020.
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DE MATO
GROSSO.
Categoria Econômica - Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino do Estado de Mato Grosso – SINEPE-MT, com sede na
Rua Marechal Deodoro, nº 455, 1º andar, sala 03, Bairro Araés em
Cuiabá-MT – 78005-100, com registro no Ministério do Trabalho e
Emprego sob o nº. 24230.007222 de 1985, Livro 101 Folha 32,
Código de Entidade Sindical do Ministério do Trabalho e Emprego n.
º 000.015.518.02710-2, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
00.963.876/0001-33.
Categoria Profissional – Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso –
SINTRAE-MT, com sede na Rua Antônio Batista Belém, 378, bairro
Lixeira em Cuiabá - MT – 78008-465, Código de Entidade Sindical
do Ministério do Trabalho e Emprego nº. 000.027.522.87910-3,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. º 01.157.619/0001-77.
Com fundamento na Constituição Federal e no art. 611 e seguintes
da Consolidação das Leis do Trabalho, as entidades sindicais
supracitadas celebram, por meio do presente instrumento, a
seguinte CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020.
CAPÍTULO II
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I - DO PROFESSOR
IV – DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR
CLÁUSULA 13 - Considera-se como aula o trabalho letivo com
duração máxima de:
I – 60 (sessenta) minutos, na Educação Infantil, do I ao V ano do
Ensino Fundamental, Técnico-profissional, Cursos Livres, Escolas
de Música, Artes, Danças e Natação;
II – 50 (cinquenta) minutos do VI ao IX ano do Ensino Fundamental,
Ensino Médio e demais cursos.
§ 1º - (...).
§ 2º - (...)”

Na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria Econômica da
Educação Hora-aula é diferente de hora-relógio? Sim. Hora-aula corresponde ao
tempo de duração efetivo de aula, definido por cada instituição escolar, de
acordo com a organização pedagógica e características locais. A hora-relógio
equivale ao período de 60 (sessenta) minutos e deve ser utilizada para
contabilizar a carga horária de integralização dos cursos. Na Convenção Coletiva
de Trabalho é adotada a hora-aula de 50 minutos e 60 minutos. É preciso
atenção, no entanto, para o cálculo da carga horária mínima do curso, a qual é
definida em hora-relógio.
A carga-horária do curso será computada em Hora-Relógio? De acordo
com o Parecer CNE/CEB nº 4/2009, fundamentado na LDB e nas Diretrizes
Curriculares Nacionais, a duração total do curso deve ser medida em horas
legalmente definidas, isto é, de 60 (sessenta) minutos cada, obedecendo-se aos
mínimos de carga horária definidos para os cursos. O Parecer CNE/CEB nº 5/97
enfatiza que é indispensável que as horas aula, quando somadas, totalizem o
mínimo de carga horária exigida pelo curso, na forma da lei e das normas
específicas definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e pelos órgãos
próprios dos correspondentes sistemas de ensino. Diversos pareceres e
resoluções do Conselho Nacional de Educação tratam da matéria com a
necessária clareza, tanto no âmbito da Câmara de Educação Superior quanto da
Câmara de Educação Básica. O Parecer CNE/CES nº 8/2007 e a Resolução
CNE/CES nº 2/2007, por exemplo, definem, como no inciso II do artigo 2º da
referida Resolução, que a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga
horária total curricular, contabilizada em horas, passando a constar do respectivo
Projeto Pedagógico.
Voto:
Assim dizemos que é da competência da escola eleger sua forma
pedagógica de agir, inserido ai a determinação do tempo de duração das aulas
ministradas em obediência aos Instrumentos Normativos vigentes, no entanto o
computo geral do tempo destinado às atividades letivas devem atingir
minimamente aquele estipulado na lei maior da educação pátria.
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É o voto.
Cons. GELSON MENEGATTI FILHO
Relator(a)
CONCLUSÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso acompanha o voto do relator (a).
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Cons. SÉRGIO CARLOS DA SILVA
Presidente da CEB/CEE/MT
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Parecer nº 151-2020-CEB-CEE-MT
ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

INTERESSADO: ASSESSORIA PEDAGÓGIA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA (ASSUNTO): SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO QUANTO A HORA
AULA
RELATOR: GELSON MENEGATTI FILHO
APROVADO
PROC. N. 87727/2020
PARECER N. 151/2020
EM: 09/06/20
I – Relatório
Assessoria Pedagógica de Rondonópolis, já qualificada nos autos em
análise, neste ato representa por pelo Assessor Pedagógico Rafael Leandro
Reis Delmonego, Assessora Aline Fernanda de Souza, Assessora Ester
Landvoigt da Silveira e a Professora Técnica Maria Rita da Cunha, assinam a
consulta, requerendo orientações quanto a duração da Hora-aula.
II – Análise
Da análise dos documentos encartados no presente processo, nota-se
claramente, que os servidores da Assessoria Pedagógica de Rondonópolis
apontam equívocos quanto ao tempo de duração da hora-aula nas Escolas de
Educação Básica da Rede Privada de Ensino no Estado de Mato Grosso.
Narram os agentes públicos em sua consulta que as unidades escolar
insistem em considerar 1 (uma) hora no computo geral atividade com duração
de apenas 50 (cinquenta) minutos, nos termo da Convenção de Coletiva de
Trabalho dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado de Mato Grosso, o
que ao final requer maior número de dias letivos para atingir o mínimo legal.
Consultam se os Estabelecimentos de Ensino da Rede Privada estariam
ou não cumprindo o que estabelece os artigos 23 e 24 da Lei nº. 9.394/96 –
LDBEN, o artigo 10 da Resolução Normativa nº. 002/2015 do Conselho Estadual
de Educação do Estado de Mato Grosso, ou seja, no que tange o tempo da horaaula de 50 minutos e a hora-aula de 60 minutos para o cumprimento das 800
horas, em 200 dias.
O Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso já se
pronunciou sobre o tema no Parecer nº. 06/2012, de 28 de março de 2012, da
Comissão de Legislação e Normas – CLN, que deixou claro que tal decisão
compete às unidades escolares até para respeitar, mormente aquelas mantidas
pela iniciativa privada que devem obediência a norma provinda das disposições
legais trabalhistas.
Pode se observar que tal forma de computação da duração da hora-aula
na Rede Privada de Ensino no Estado de Mato Grosso, existe desde o ano de
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1985, ano da Sentença do Tribunal Superior do Trabalho no Dissídio Coletivo
TST-DC-04/1985, surgindo ai primeira Convenção Coletiva de Trabalho da
Categoria Econômica da Educação Privada no Estado de Mato Grosso:
“CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE PROFESSORES
1985”
TST-DC-04/1985 (dissídio coletivo)
Federação
Interestadual
dos
Trabalhadores
em
Estabelecimentos de Ensino (Associação Profissional dos
Professores do Estado de Mato Grosso).
Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
(Associação Profissional dos Estabelecimentos de Ensino de 1º
e 2º graus de Cuiabá e Várzea Grande – Estado de Mato
Grosso).
CAPÍTULO II
IV – DA CONTRATAÇÃO E DO REGIME DE TRABALHO
CLÁUSULA QUARTA - Considera-se como aula o trabalho
letivo com duração máxima de:
I – 60 (sessenta) minutos, no pré-escolar e nas quatro
primeiras séries do 1] grau e nos cursos livres;
II – 50 (cinquenta) minutos no demais cursos e séries.
§ 1º - (...).
§ 2º - (...)”
“CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO
DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, CURSOS LIVRES E OUTROS
TIPOS DE ENSINO SIMILARES – 2019/2020.
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DE MATO
GROSSO.
Categoria Econômica - Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino do Estado de Mato Grosso – SINEPE-MT, com
sede na Rua Marechal Deodoro, nº 455, 1º andar, sala 03,
Bairro Araés em Cuiabá-MT – 78005-100, com registro no
Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº. 24230.007222 de
1985, Livro 101 Folha 32, Código de Entidade Sindical do
Ministério do Trabalho e Emprego n. º 000.015.518.02710-2,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.963.876/0001-33.
Categoria Profissional – Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso –
SINTRAE-MT, com sede na Rua Antônio Batista Belém, 378,
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bairro Lixeira em Cuiabá - MT – 78008-465, Código de
Entidade Sindical do Ministério do Trabalho e Emprego nº.
000.027.522.87910-3, inscrita no CNPJ/MF sob o n. º
01.157.619/0001-77.
Com fundamento na Constituição Federal e no art. 611 e
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, as entidades
sindicais supracitadas celebram, por meio do presente
instrumento, a seguinte CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 2019/2020.
CAPÍTULO II
I - DO PROFESSOR
IV – DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR
CLÁUSULA 13 - Considera-se como aula o trabalho letivo com
duração máxima de:
I – 60 (sessenta) minutos, na Educação Infantil, do I ao V ano
do Ensino Fundamental, Técnico-profissional, Cursos Livres,
Escolas de Música, Artes, Danças e Natação;
II – 50 (cinquenta) minutos do VI ao IX ano do Ensino
Fundamental, Ensino Médio e demais cursos.
§ 1º - (...).
§ 2º - (...)”
Na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria Econômica da
Educação Hora-aula é diferente de hora-relógio? Sim. Hora-aula corresponde ao
tempo de duração efetivo de aula, definido por cada instituição escolar, de
acordo com a organização pedagógica e características locais. A hora-relógio
equivale ao período de 60 (sessenta) minutos e deve ser utilizada para
contabilizar a carga horária de integralização dos cursos. Na Convenção Coletiva
de Trabalho é adotada a hora-aula de 50 minutos e 60 minutos. É preciso
atenção, no entanto, para o cálculo da carga horária mínima do curso, a qual é
definida em hora-relógio.
A carga-horária do curso será computada em Hora-Relógio? De acordo
com o Parecer CNE/CEB nº 4/2009, fundamentado na LDB e nas Diretrizes
Curriculares Nacionais, a duração total do curso deve ser medida em horas
legalmente definidas, isto é, de 60 (sessenta) minutos cada, obedecendo-se aos
mínimos de carga horária definidos para os cursos. O Parecer CNE/CEB nº 5/97
enfatiza que é indispensável que as horas aula, quando somadas, totalizem o
mínimo de carga horária exigida pelo curso, na forma da lei e das normas
específicas definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e pelos órgãos
próprios dos correspondentes sistemas de ensino. Diversos pareceres e
resoluções do Conselho Nacional de Educação tratam da matéria com a
necessária clareza, tanto no âmbito da Câmara de Educação Superior quanto da
Câmara de Educação Básica. O Parecer CNE/CES nº 8/2007 e a Resolução
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CNE/CES nº 2/2007, por exemplo, definem, como no inciso II do artigo 2º da
referida Resolução, que a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga
horária total curricular, contabilizada em horas, passando a constar do respectivo
Projeto Pedagógico.
Voto:
Assim dizemos que é da competência da escola eleger sua forma
pedagógica de agir, inserido ai a determinação do tempo de duração das aulas
ministradas em obediência aos Instrumentos Normativos vigentes, no entanto o
computo geral do tempo destinado às atividades letivas devem atingir
minimamente aquele estipulado na lei maior da educação pátria.
É o voto.
Cons. GELSON MENEGATTI FILHO
Relator(a)
CONCLUSÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso acompanha o voto do relator (a)
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Cons. SÉRGIO CARLOS DA SILVA
Presidente da CEB/CEE/MT
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Parecer Orientativo Conjunto nº 001/2018-CEE/UNCME-MT
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Parecer Pleno nº 031/2020-CEE/MT
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADA: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO – SEDUC-MT
ASSUNTO: Documento de Referência Curricular para Mato Grosso - Etapa Ensino Médio
RELATORES:

Adriana Tomasoni-CEB
Ana Maria Di Renzo-CEPS
Antonieta Luísa Costa-CEB
Carlos Alberto Caetano-CEPS
Daniel Vitor Pereira de Abreu-CEB
Dirceu Blanski-CEB
Edinaldo Gomes de Sousa-CEB
Fernando Wosgrau-CEPS
Francisca Navantino Pinto de Ângelo-CEB
Gelson Menegatti Filho-CEB
Ivo Leonio Alves Vilela-CEB
Joaci Conceição Silva-CEPS
José Carlos Menegatti-CEPS
Lauro Leocádio da Rosa-CEPS
Luciana Colnago Gamballi-CEPS
Maria Aparecida Lourenço dos Santos-CEB
Marilda de Oliveira Costa-CEPS
Mauro Cesar Souza-CEB
Otavio Bruno Nogueira Borges-CEPS
Rosa Maria Araújo Luzardo-CEB
Sérgio Carlos da Silva-CEB
Sueli Barbosa dos Reis-CEPS
Silvania Maria de Holanda-CEPS
Vinícius Santos Fernandes-CEPS

PARECER PLENO Nº 031/2020-CEE/MT

APROVADO EM:

17/12/2020

I - Considerações Iniciais

Considerando, em especial, a Lei nº 13.415/2017, que “Altera as Leis n º 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e 11.494,
de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação,

Emenda Constitucional nº 108,
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de 26 de agosto de 2020, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967;
revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação
de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral;
Considerando a Base Nacional Comum Curricular - BNCC - referente à etapa do Ensino
Médio, que foi homologada pelo Ministro da Educação em 14 de dezembro de 2018;
Considerando que, na função de órgãos normativos dos Sistemas de Ensino Estaduais,
os Conselhos Estaduais de Educação têm o papel de normatizar e acompanhar o processo de
implementação do Novo Ensino Médio em sua unidade federativa;
Considerando que compete ao Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso
deliberar e orientar a implementação da Lei nº 13.415/2017 e do Documento de Referência
Curricular para Mato Grosso - Etapa Ensino Médio (DRC/MT-EM), no Sistema Estadual de
Ensino elaborado pela Secretaria de Estado de Educação - SEDUC-MT.
O parecer emitido pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, após análise
do Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – Etapa Ensino Médio, tem como
premissa assegurar que o mesmo atenda aos requisitos legais estabelecidos, em especial nas
disposições contidas na Lei nº 13.415/2017, nas Resoluções das Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Médio e na Base Nacional Comum Curricular – Etapa Ensino Médio.
O Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – Etapa Ensino Médio,
apresentado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, encontra-se organizado
em sete (07) cadernos, nominados da seguinte forma: Documento de Referência Curricular para
Mato Grosso - Etapa Ensino Médio, Arquitetura e Flexibilização do Currículo, Linguagens e suas
Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais aplicadas, Ciências
da Natureza e suas Tecnologias e Eletivas e Trilhas de Aprofundamento.
Ressalta que, para além de aferir os marcos legais, o pleno deste Conselho Estadual
de Educação de Mato Grosso apresenta os resultados de sua análise crítica, com sugestões e
apontamentos que destacam algumas fragilidades na concepção da implementação da proposta
do Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – Etapa Ensino Médio, assim como a
necessidade de aprofundamento em aspectos que assegurem às instituições de ensino e suas
mantenedoras, plena execução da nova proposta curricular, conforme delineado nos Relatórios
de Análises Técnicas das Comissões, constantes nos Anexos deste Parecer.

II - Análise
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A análise do Documento de Referência Curricular para Mato Grosso - Etapa Ensino
Médio, apresentado pela Secretaria de Estado de Educação-SEDUC/MT, para o Sistema
Estadual de Ensino, aponta que o documento atende as determinações legais, uma vez que:
 É composto pela Formação Geral Básica e pelos Itinerários Formativos, os quais estão
organizados por habilidades e competências gerais e específicas, dando ênfase ao protagonismo
do estudante com foco em seus projetos de vida;
 A carga horária estabelecida prevê 1.800 (mil e oitocentas) horas como carga horária
máxima ao Ensino Médio, para o desenvolvimento das habilidades e competências constantes
na BNCC, que compreendem a Formação Geral Básica, comum a todos e deve ser distribuída
de forma equilibrada entre as quatro (04) áreas de conhecimento e os componentes curriculares
que as compõem;
 Estabelece o mínimo de 1.200 (mil e duzentas) horas para os Itinerários Formativos,
parte flexível do currículo, que compreende as eletivas, as trilhas de aprofundamento e a
Formação Técnica Profissional de Nível Médio;
 Define o Projeto de Vida a ser ofertado como componente curricular nos três anos
dessa etapa;
 Determina que as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, devem fazer parte
da matriz curricular em todos os anos escolares do Ensino Médio;
 A Formação Técnica e Profissional de Nível Médio que consta no Itinerário Formativo
é o Curso Técnico em Meio Ambiente, que faz parte do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
III - Parecer e Voto

A análise dos cadernos, produzidos pela Secretaria de Estado de Educação-SEDUC/MT,
que compõem o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – Etapa Ensino Médio,
que foram encaminhados para aprovação deste Conselho Estadual de Educação-CEE/MT,
assegura que o referido documento está consonante com a Lei 13.415, de16/12/2017, bem como
com os demais dispositivos legais que regem o Novo Ensino Médio e, por isso conta com a
aprovação deste Pleno.
Entretanto, para assegurar que a implantação e a implementação do DRC/MT-EM em
Mato Grosso garantam a qualidade na oferta da Educação Básica, este Pleno solicita que:
1) Os cadernos de Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias,
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Eletivas e
Trilhas de Aprofundamento sejam revistos, conforme os apontamentos realizados nos Relatórios
de Análises Técnicas das Comissões, que constam nos Anexos deste Parecer;
2) A implantação e implementação do Documento de Referência Curricular para Mato
Grosso - Etapa Ensino Médio, seja realizado de acordo com as Resoluções Normativas,
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Portarias, Pareceres e Orientações a serem emanadas por este Conselho Estadual de
Educação-CEE/MT;
3) Que seja assegurada às demais mantenedoras pertencentes ao Sistema Estadual
de Ensino, ao que se refere ao Itinerário Formativo da Formação Técnica e Profissional, previsto
no inciso V do Art. 36 da Lei nº 13.415/2017, as quais poderão propor e ofertar curso técnico
diferente do constante no DRC-MT-EM, que é o Curso Técnico em Meio Ambiente, desde
que atendam aos princípios estabelecidos

no Catálogo Nacional de

Cursos Técnicos,

observando a integralidade de ocupações técnicas reconhecidas pelo setor produtivo, tendo
como referência a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e que sejam autorizadas por
este CEE/MT;
4) Assegure que a mantenedora que assim o desejar, possa contemplar em seus
currículos atividades por meio de ensino à distância, desde que sua carga horária não ultrapasse
20% (vinte por cento) da carga horária total para curso diurno, 30% (trinta por cento) da carga
horária total para curso noturno e 80% (oitenta por cento) da carga horária total para curso de
Educação de Jovens e Adultos-EJA, de acordo com o previsto no Art. 17 da Resolução
CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018;
5) Que apresente cronograma de implantação e implementação do Novo Ensino Médio
no Estado de Mato Grosso;
6) Mantenha comitê permanente de acompanhamento e avaliação do Novo Ensino
Médio, o qual possibilite, periodicamente, detectar e realizar os ajustes necessários para que
atinjam as habilidades e competências pretendidas;
7) Crie mecanismos que assegurem que os processos formativos dos profissionais da
educação, em especial os docentes, sejam focados nos documentos normativos que
regulamentam o Novo Ensino Médio.
IV – Decisão do Pleno

O Plenário do Conselho Estadual de Mato Grosso aprova, por unanimidade, o referido
Parecer.
Sala de Sessões Plenárias Padre Raimundo Conceição Pombo Moreira da Cruz, em
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.

Adriana Tomasoni
Presidente do CEE-MT
H O M O L O G O:
Alan Resende Porto
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
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PORTARIAS

PORTARIA N° 016/2019/CEE-MT(**)
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições legais conferidas pelo art. 27, do Decreto nº 2.943, de 20.08.2001, que aprovou
o Regimento Interno deste Órgão Colegiado, com amparo na Lei Complementar nº 49/1998 e,
considerando a necessidade de disciplinar o funcionamento das Comissões Especiais de
Câmara ou Bicamerais,
RESOLVE:
Art. 1º As Comissões Especiais de Câmara ou Bicamerais serão constituídas por conselheiros
e técnicos e serão legitimadas por ato da Presidência do Conselho Estadual de Educação –
CEE/MT, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado.
Art. 2º As Comissões destinam-se ao estudo de temas educacionais, com a finalidade de
subsidiar a análise dos processos de responsabilidade deste órgão, a normatização das matérias
de sua competência e o acompanhamento e avaliação das Políticas Educacionais.
Art.3º Os trabalhos das Comissões terão início com a realização da primeira reunião, lavrada
em ata, a contar da publicação do ato que a instituiu.
Parágrafo único - Na instalação dos trabalhos será escolhido um Conselheiro que irá coordenar
a Comissão.
Art. 4º As Comissões serão constituídas por decisão do Plenário, após escolha dos
Conselheiros, por afinidade com os temas das mesmas, até o limite de 6 (seis) Comissões por
Conselheiro.
Art. 5º As Comissões podem ser permanentes ou temporárias.
§ 1º Os temas referentes aos níveis, etapas e modalidades de ensino são estudados por
Comissões Permanentes, com objetivos de constante atualização e fundamentação teórica da
legislação pertinente.
§ 2º Os temas específicos da competência do Conselho Estadual de Educação que requeiram
aplicação imediata, serão tratados por Comissões Temporárias.
§ 3º As Comissões Temporárias serão desativadas quando da conclusão dos trabalhos para os
quais foram instituídas ou do término do prazo estipulado nos atos que as instituíram, podendo
pedir prorrogação, mediante requerimento antecipado, com as devidas justificativas.
§ 4º Os Coordenadores das Comissões Temporárias deverão encaminhar ao Presidente,
relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas ao final dos trabalhos, enquanto as
Comissões Permanentes apresentarão um relatório a cada ano.
§ 5º O prazo das Comissões Temporárias é contado a partir da publicação dos atos que as
constituírem, estando suspensas as atividades nos períodos de recesso do Conselho Estadual
de Educação – CEE/MT.
Art. 6º Poderão ser constituídas, quando necessárias, Comissões Interinstitucionais, com
Conselheiros, Técnicos, representantes de outras instituições e especialistas em áreas afins,
para o aprofundamento de estudos e aperfeiçoamento da legislação vigente.
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Art. 7º Compete às Comissões Especiais:
I.

Apresentar à Presidência/Plenário agenda e/ou plano de trabalho anual devidamente
acordado entre os membros.

II.

Estudar os temas propostos, tomando como referência bibliografia atualizada.

III.

Convidar autoridades ou especialistas para contribuir com os temas estudados,
participando das reuniões.

IV.

Organizar audiências e consultas públicas, sempre que necessário, para ouvir a sociedade
e os interessados em matérias afetas ao Sistema Estadual de Ensino e que estejam em
discussão.

V.

Embasar suas decisões em referencial teórico de especialistas e convidados, quando o
mesmo oferecer subsídios às matérias em discussão.

VI.

Estudar o(s) tema(s) proposto(s) e sobre ele(s) apresentar conclusões fundamentadas,
com Minuta de Resolução, no caso de tema a ser regulamentado, submetendo-os às
respectivas Câmaras, à Comissão de Legislação e Normas – CLN e ao Plenário do CEEMT.

Art. 8º Ao técnico que integra a Comissão compete:
I.

Assessorar o Coordenador da Comissão, elaborando as pautas.

II.

Efetuar levantamento da legislação educacional vigente, visando subsidiar os trabalhos
das Comissões.

III.

Lavrar atas de todas as sessões realizadas pelas Comissões, onde se registrem as
discussões e as deliberações adotadas.

IV.

Zelar pelo livro de presença, indicando data, o início e o encerramento das reuniões,
com assinaturas do Coordenador dos trabalhos, dos demais presentes e dele próprio.

Art. 9º As Comissões devem reunir-se de acordo com o cronograma e a metodologia que
estabelecerem em suas agendas e ou planos de ação, observada a natureza e o prazo de
conclusão dos trabalhos, devendo ser expressa e formal a convocação de seus membros.
Parágrafo Único – Quando necessário poderão ser realizadas reuniões conjuntas entre duas
ou mais Comissões.
Art. 10 A realização das reuniões das Comissões deverá, obrigatoriamente, observar o quórum
mínimo de 50% (cinquenta por cento) mais um de seus membros, em primeira convocação.
Parágrafo Único – Não havendo quórum na primeira convocação, após 10 (dez) minutos, iniciase a sessão com quórum mínimo de um terço do total dos componentes, desprezada a fração, e
caso este não ocorra, a reunião deverá ser declarada encerrada.
Art. 11 Dadas as atribuições do CEE-MT, referentes à normatização das ações educacionais,
no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, cabe à Comissão de Legislação e Normas–CLN atuar
com as seguintes atribuições, de forma permanente:
I.

Assessorar o Presidente nas respostas aos pedidos de esclarecimento acerca das
decisões do Conselho ou de matérias de sua competência.
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II.

Manifestar em todos os processos, no âmbito do CEE/MT, que versem sobre a fixação
de ato normativo.

III.

Estudar e propor as alterações legislativas indispensáveis à melhor funcionalidade do
CEE/MT.

IV.

Emitir parecer sobre assuntos que a ela forem submetidos pelo Conselho Pleno, por
solicitação das Câmaras, das Comissões ou dos Conselheiros.

Parágrafo único - Os pronunciamentos da CLN, em relação às atribuições constantes do Inciso
IV deste artigo, deverão ser submetidos à apreciação do Plenário.
Art. 12 A Comissão de Legislação e Normas-CLN será composta por 10 (dez) membros, sendo
04 (quatro) Conselheiros da Câmara de Educação Básica–CEB; 04 (quatro) Conselheiros da
Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior–CEPS e 02 (dois) Técnicos do
CEE/MT.
Art. 13 Os Conselheiros membros das Comissões, nos termos da legislação vigente, exercem
função de interesse público relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos
de que sejam titulares.
§ 1º Para percepção do jeton de presença, as reuniões devem ter duração mínima de 1 (uma)
hora e 30 (trinta) minutos, exceto quando for reunião específica da Plenária, da Câmara de
Educação Básica-CEB/CEE-MT, da Câmara de Educação Profissional e de Educação SuperiorCEPS/CEE-MT, da Comissão Diretiva e da Comissão de Legislação e Normas-CLN/CEE-MT.
§ 2º No caso de reuniões conjuntas entre Comissões, os membros fazem jus a apenas 1 (um)
jeton de presença.
§ 3º Quando o Conselheiro integrar mais de uma Comissão, os horários de trabalho das
Comissões não devem ser coincidentes, total ou parcialmente.
§ 4º Considera-se como presente às reuniões das Comissões somente o Conselheiro que
efetivamente comparecer no horário previsto, devendo permanecer até o final dos trabalhos,
observada a duração mínima estabelecida no § 1º deste artigo, cabendo justificativas de
ausências, devidamente, formalizadas.
Art. 14 A Diretiva excetua-se do constante desta Portaria, considerando-se que sua finalidade é
de encaminhamentos da gestão técnico-administrativa do Conselho e sua periodicidade fica
condicionada às demandas de funcionamento do órgão.
Parágrafo único. A Diretiva é regulamentada em documento próprio.
Art. 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº
43/2017-GAB/CEE-MT, DOE de 03/07/2017.
REGISTRADA

PUBLICADA
CUMPRA-SE

Cuiabá, 13 de julho de 2021.
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GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do CEE/MT

*Republica-se para correção do Art. 15. D.O.E de 18/04/2019, pág. 34 e35.
*Republica-se para correção do Art. 13 § 1º. D.O.E de 23/04/2019, pág. 22.
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PORTARIA Nº 095/2018-GAB/CEE-MT
A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições legais referenciadas pela Lei Complementar nº 49/1998;
Considerando os termos da Portaria nº 43/2017 – GAB/CEE-MT, publicada no DOE de
03/07/2017, que disciplina o funcionamento das Comissões Especiais de Câmara ou Bicamerais;
Considerando a necessidade de dinamizar o fluxo das Minutas das Comissões Especiais de
Estudo em sua trajetória entre as instâncias internas do CEE/MT,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica determinado às Comissões Especiais de Câmara ou Bicamerais o atendimento aos
anexos I e II, anexos desta Portaria, ambos referentes aos encaminhamentos das Minutas de
Resoluções ou de Pareceres, resultantes dos trabalhos das mesmas.
§ 1º - O Anexo I refere-se ao demonstrativo da tramitação interna dos trabalhos das Comissões
Especiais de Câmara ou Bicamerais.
§ 2º - O Anexo II materializa, em um Fluxograma, o demonstrativo da tramitação de que trata o
parágrafo anterior.
Art. 2º - A Coordenação das Comissões Especiais de Câmara ou Bicamerais deve
responsabilizar-se pelo atendimento ao fluxograma de que trata o artigo anterior, observando-o
nos encaminhamentos a serem realizados pelo Técnico de cada Comissão.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRADA

PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 24 de setembro de 2018.
ADRIANA TOMASONI
Presidente – CEE/MT

ANEXO I PORTARIA. Nº 095/2018/GAB/CEE-MT
DEMONSTRATIVO DA TRAMITAÇÃO INTERNA DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES
ESPECIAIS DE CÂMARA OU BICAMERAIS
1º - COMISSÃO: após a conclusão dos trabalhos, com elaboração de Minuta, ou de Parecer
(quando se tratar de análise de questões específicas), encaminhar para a Presidência,
solicitando o envio às Câmaras – CEB/CEPS para apreciação e contribuições.
2º - CÂMARAS - CEB/CEPS: após apreciação do texto e contribuições, devolver à Presidência,
solicitando encaminhamento à Comissão.
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3º - COMISSÃO: aprecia as contribuições recebidas das Câmaras – CEB/CEPS e solicita revisão
e autorização da Presidência para Consulta Pública (30 a 60 dias) ou para organizar Audiência(s)
Pública(s), com apoio desta.
4º - COMISSÃO: após a Consulta ou Audiência(s) Públicas, aprecia as contribuições e
encaminha, via Presidência, para as Câmaras- CEB/CEPS.
5º - CÂMARAS - CEB/CEPS: após apreciação do texto e contribuições, devolver à Presidência,
solicitando encaminhamento à Comissão.
6º - COMISSÃO: ajustes finais no texto e encaminhamento à CLN, via Presidência.
7º - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - CLN: analisa o texto, verificando a sua
coerência, a conformidade jurídica e o mérito da temática, e devolve à Presidência, solicitando
inclusão em pauta da Reunião Plenária.
8º - COMISSÃO: apresentação do texto na Plenária para os ajustes necessários e a aprovação.
9º - PRESIDÊNCIA: após revisão, disponibilizar o texto aprovado para homologação da
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC/MT e ou Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia – SECITEC/MT.
10º - PRESIDÊNCIA: após a homologação, enviar para publicação

ANEXO II PORTARIA. Nº 095/2018/GAB/CEE-MT
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PORTARIA Nº 096/2018-GAB/CEE-MT
A Presidência do Conselho Estadual de Educação – CEE/MT, no uso de suas atribuições
legais, referenciadas na Lei Estadual 49/1998 e suas alterações;
Considerando o direito dos usuários do CEE/MT, quanto ao acompanhamento da tramitação
dos processos de seu interesse;
Considerando o fluxo de processos neste órgão que exige, dos Técnicos e Conselheiros,
atendimento às diversas normativas de instrução de processos;
Considerando a estrutura deste órgão que, enquanto Colegiado, somente delibera por meio de
decisões da Plenária e da Câmara de Educação Básica – CEB e da Câmara de Educação
Profissional e Educação Superior – CEPS,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica estabelecido neste instrumento os procedimentos dos usuários dos serviços do
CEE/MT para a solicitação de informações sobre o trâmite dos processos de interesse dos
mesmos.
Art. 2º - Para os fins deste instrumento administrativo, são considerados usuários do CEE/MT:
I. As mantenedoras de instituições públicas e privadas que instruem processos de
credenciamento institucional e de autorização e reconhecimento de cursos, de desativação de
unidades escolares, mudanças de sede, endereço e mantenedora.
II. Cidadãos, brasileiros e estrangeiros, que tenham estudado fora do Brasil e que instruem
processos de equivalência de seus estudos;
III Cidadãos, brasileiros e estrangeiros, que busquem informações que sejam de competência
do CEE/MT
IV. Quaisquer órgãos da administração direta que consultem o CEE/MT sobre questões afetas
as suas atribuições;
V. Órgãos de controle do Poder Judiciário que busquem informações sobre o cumprimento das
suas atribuições;
VI. Representante legal, devidamente constituído, de todos os usuários acima descritos.
Art. 3º - Os usuários identificados no artigo anterior têm o direito de:
I. No caso de processos físicos:
a) Ciência da sua tramitação, via Sistema de Protocolo DA Secretaria de Estado de Gestão –
SEGES-MT, acessado eletronicamente pelo interessado;
b) Vista aos autos, desde que estejam devidamente habilitados nos mesmos, para fins de
esclarecimentos e orientações referentes às devoluções saneadoras;
c) Obterem cópias de documentos neles contidos, desde que motivadamente justificados.

II. No caso de processos on line, protocolados via Sistema Integrado de Processos Educacionais
– SIPE e via Sistema de Gestão do Ensino Superior – SIGES:
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a) Solicitar esclarecimentos técnicos quanto à instrução dos processos, via telefônica, ou
eletrônica (e-mail) ou pelo “fale conosco”;
b) Solicitar esclarecimentos sobre os motivos das devoluções dos processos e sobre
orientações quanto ao atendimento das mesmas.
Art. 4º - Usuário dos serviços do CEE/MT, na busca de informações sobre processos de seu
interesse em tramitação neste órgão, deve dirigir-se à Presidência, por meio de requerimento
protocolado, quando se tratar de processo físico e, no caso de processo on line, em solicitação
formalizada, via e-mail ou pelo “fale conosco”, com o requerimento escaneado
§ 1º - Fica vedado a todos os setores do CEE/MT atendimentos que não estejam de acordo com
o “caput” deste artigo a quaisquer usuários.
§ 2º - O CEE/MT, em nenhuma hipótese, recusará qualquer petição, desde que protocolada nos
termos do “caput” deste artigo.
Art. 5º - Protocolada a solicitação de informações, a Presidência encaminhará ao titular do setor
competente que deverá obedecer ao prazo de 10 (dez) dias úteis nos casos de:
I. Pedido de vista aos autos;
II. Cópias de documentos;
III. Esclarecimentos técnico-pedagógicos quanto à instrução dos processos;
IV. Esclarecimentos sobre os motivos das devoluções dos processos; e
V. Orientações quanto ao atendimento das solicitações que motivaram as devoluções.
Parágrafo único – O prazo estabelecido no “caput” deste artigo passa a contar da data do
recebimento pelo setor responsável.
Art. 6º - A solicitação de reunião com Conselheiros para quaisquer esclarecimentos ficam
condicionadas aos dias em que os mesmos se encontrarem na sede do CEE/MT, por ocasião
de sua presença na Reunião Plenária e das Câmaras, realizadas de acordo com calendário
aprovado anualmente e publicado no site do CEE/MT.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA

PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

ADRIANA TOMASONI
Presidente – CEE/MT
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PORTARIA N° 056/2020/GAB/CEE-MT
A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO
GROSSO-CEE/MT, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com
o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 543, de 30 de junho de 2020,
publicado no Diário Oficial do dia 01/07/2020, página 3, e pela aprovação na 16ª
Sessão Ordinária da Plenária, ocorrida no dia 01 de setembro de 2020,
Considerando que a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “Dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da corona vírus, responsável pelo surto de
2019”;
Considerando que, no dia 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial
de Saúde declarou, como pandemia, a infecção humana pela COVID-19;
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da
infecção humana pela COVID-19;
Considerando o Decreto nº 407, de 16 março de 2020, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da Covid-19 a serem adotadas pelo Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 413, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as
novas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da Covid-19 a serem adotadas pelo Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;
Considerando que uma das principais medidas para conter a disseminação do
novo Corona vírus é o isolamento e o distanciamento social, conforme orientação
das autoridades sanitárias;
Considerando a Portaria N° 022/2020/GAB/CEE-MT, que suspende as
verificações in loco realizadas pelo CEE/MT,
R E S O L V E:
Art. 1º As solicitações de atos regulatórios que tenham por objeto Autorização
de Educação Profissional Articulada, Concomitante e Subsequente, Autorização
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de Educação Profissional Articulada, Concomitante e Subsequente-EaD,
Especialização de Educação Profissional Nível Médio e Educação Profissional e
Ensino Médio Integrado, que estão aptas a verificação in loco, cuja instituição já
obteve ato autorizativo do curso pleiteado para o mesmo local e modalidade,
terão como sequência do seu trâmite, em caráter de extrema excepcionalidade,
a substituição da verificação in loco pelo relatório de verificação in loco da
solicitação anterior, que resultou em ato autorizativo, seguido da apresentação
dos termos de convênio de locais de estágios, uso de laboratório e uso de
bibliotecas virtuais, atualizados e legalmente firmados, de acordo com as
particularidades e exigências do curso solicitado.
§ 1º Os processos que estão com portaria de verificação in loco publicadas ou
na condição de enviar para o setor de constituição de comissão de verificação in
loco, serão remetidos a instituição solicitante para que inclua, no item “juntada”,
os termos de convênio de locais de estágios, uso de laboratórios e uso de
bibliotecas virtuais em conformidade com o caput do artigo.
§ 2º A instituição terá um prazo de trinta (30) dias corridos, a partir do
recebimento do processo, para a inserção dos termos e/ou convênios de locais
de estágios, uso de laboratórios e uso de bibliotecas virtuais de acordo com o
caput do artigo.
Art. 2º Caberá ao técnico responsável pelo processo:
I.

II.

III.

Analisar e registrar em informação técnica específica se os termos e/ou
convênios de locais de estágios, uso de laboratórios e uso de bibliotecas
virtuais inseridos pela instituição atendem ao disposto no caput do artigo
1º;
Verificar se o relatório de verificação in loco da solicitação anterior, que
resultou em ato autorizativo do curso pleiteado, atende ao disposto no
caput do artigo 1º;
Inserir a informação técnica específica e o relatório de verificação in loco
da solicitação anterior, que resultou em ato autorizativo do curso pleiteado
no item “juntada” e tramitar o processo para a Câmara de Educação
Profissional e de Educação Superior-CEPS/CEE/MT.

Parágrafo Único Caso necessite de informações adicionais, o conselheiro,
relator do processo, poderá solicitá-las via despacho.
Art. 3º As solicitações de atos regulatórios que tenham por objeto Autorização
de Educação Profissional Articulada, Concomitante e Subsequente, Autorização
de Educação Profissional Articulada, Concomitante e Subsequente-EaD,
Especialização de Educação Profissional Nível Médio e Educação ProfissionalEnsino Médio
Integrado, que estão aptas a verificação in loco, cujas
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instituições não dispõem de atos autorizativos anteriores, em caráter de
extrema excepcionalidade, a verificação in loco será substituída por um “Dossiê
de Documentos e Imagens”.
Parágrafo Único Os processos que já estão com portaria de verificação in loco
publicada ou na condição de envio para o setor de constituição de comissão de
verificação in loco, serão remetidos à instituição solicitante para que inclua no
item “juntada” o “Dossiê de Documentos e Imagens”.
Art. 4º O Dossiê de Documentos e Imagens deverá conter:
I. Identificação da unidade escolar;
II. Lista de equipamentos e, no máximo, 10 (dez) fotos de cada espaço da
instituição que serão utilizados pelo curso pleiteado;
III. Cópia dos termos e/ou convênios de estágios e/ou de utilização de
laboratórios devidamente assinados entre as partes. Os termos precisam
conter cláusulas que expressam, de forma clara, quais serão as atividades
desenvolvidas nesses espaços, bem como o período de vigência, que deve
compreender o período de realização do curso, caso seja exigência para sua
oferta;
IV. Contrato, devidamente assinado entre as partes, de uso de bibliotecas
virtuais, em nome da instituição, se for o caso;
V. Declaração de veracidade das informações prestadas, na qual deve conter
nome e qualificação do gestor, identificação da unidade escolar e seu
respectivo endereço, número do processo e nome do curso, assinada e com
firma registrada em cartório.
Parágrafo Único A instituição terá um prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir
do recebimento do processo, para a inserção do “Dossiê de Documentos e
Imagens”.
Art. 5º Caberá ao técnico responsável pelo processo:
I. Analisar e registrar em informação técnica específica, se o Dossiê de
Documentos e Imagens inserido pela instituição atende ao disposto no
parágrafo 2º, Art. 2º desta Portaria;
II. Inserir a informação técnica específica no item “juntada” e tramitar o
processo para a Câmara de Educação Profissional e de Educação SuperiorCEPS ou para o Pleno-CEE/MT.
§ 1º Caso necessite de informações adicionais, o conselheiro, relator do
processo, poderá solicitá-las via despacho.
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§ 2º Dado ao caráter de extrema excepcionalidade, as autorizações de que trata
o caput do Artigo 3º, poderá ter prazo máximo de vigência de dois anos e meio.
Art. 6º As questões omissas e/ou incidentais serão devidamente resolvidas pelo
pleno do CEE/MT.
Art. 7º Esta Portaria acompanha a vigência da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro
de 2020, publicada no DOU em 07/02/2020, Edição 27, seção 1, página 1.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.

PUBLICADA

ADRIANA TOMASONI
Presidente do CEE/MT
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PORTARIA N° 006/2021/GAB/CEE-MT
Dispõe sobre protocolo, cadastro e
tramitação de processos que tenham
por objeto de solicitação Autorização
de Polo, e dá outras providências.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de
suas prerrogativas e atribuições legais, com fulcro no Regimento Interno
aprovado pelo Decreto 543, de 30 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial
do Estado de Mato Grosso em 01/07/2020, e,
CONSIDERANDO a Resolução Normativa N° 01/2014-CEE/MT, que “Fixa
normas para a oferta da Educação Básica, na modalidade de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, para o Sistema Estadual de Ensino, e dá
outras providências ”;
CONSIDERANDO a Resolução Normativa Nº 03/2019-CEE/MT, que “Fixa
normas para a oferta da Educação Básica na modalidade Educação de Jovens
e Adultos no Sistema Estadual de Ensino”;
CONSIDERANDO a Resolução Normativa Nº 04/2012-CEE/MT, que “Fixa
normas para a oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância, nível
de Educação Básica, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino”;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a quantidade de cursos da
Educação Básica, na modalidade Educação a Distância-EaD que podem constar
nos processos cujo objeto de solicitação seja de Autorização de Polo para oferta
da Educação de Jovens e Adultos-EJA e Educação Profissional Técnica de Nível
Médio;
R E S O L V E:
Art. 1º As solicitações de Autorização de Polo para oferta da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade Educação a Distância,
realizadas a partir de 01 de fevereiro de 2021, via Sistema Integrado de
Processos Educacionais-SIPE/CEE-MT, não poderão exceder à indicação de
oferta a 01 (um) curso por processo.
Parágrafo Único Os processos de que tratam o caput deste artigo, que incluírem
na solicitação mais de 01 (um) Curso da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, na modalidade Educação a Distância, não serão analisados pela
Coordenadoria de Apoio às Câmaras-COAC/CEE-MT e terão seu trâmite
cessado e serão arquivados.
Art. 2º O período de vigência do ato emitido pelo CEE/MT, referente à
Autorização de Polo para oferta da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, na modalidade Educação a Distância, não poderá exceder ao período de
vigência do ato de Autorização do Curso da Educação Profissional Técnica de
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Nível Médio, na modalidade Educação a Distância, ofertado na sede da unidade
escolar proponente.
Art. 3º Os processos que solicitam Autorização de Polo, realizados via Sistema
Integrado de Processos Educacionais-SIPE/CEE-MT, a partir de 01 de fevereiro
de 2021, com indicação de oferta da Educação Básica, etapas Ensino
Fundamental e Ensino Médio, nas modalidades Educação de Jovens e AdultosEJA e Educação a Distância-EaD, não poderão realizar outra solicitação no
mesmo pleito.
Parágrafo Único Os processos de que tratam o caput deste artigo que incluir
conjuntamente outra solicitação, não serão analisados pela Coordenadoria de
Apoio às Câmaras-COAC/CEE-MT, e terão seu trâmite cessado e serão
arquivados.
Art. 4º O período de vigência do ato emitido pelo CEE/MT relativo à Autorização
de Polo e respectiva oferta da Educação Básica, etapas Ensino Fundamental e
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos-EJA e Educação
a Distância-EaD, não poderão exceder ao período de vigência do ato de
autorização para oferta da Educação Básica, etapas Ensino Fundamental e
Ensino Médio, nas modalidades Educação de Jovens e Adultos-EJA e Educação
a Distância-EaD, emitido pelo CEE/MT, para oferta na sede da unidade escolar
proponente.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021

PUBLICADA

ADRIANA TOMASONI
Presidente do CEE/MT
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PORTARIA N° 018/2021/GAB/CEE-MT
Dispõe sobre prazos e critérios para
interposição de pedido (s) de reconsideração e
de recurso e dá outras providências.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidade com o Regimento Interno, aprovado
pelo Decreto 543, de 30 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do dia
01/07/2020, e,
CONSIDERANDO que o Regimento Interno do CEE/MT que prevê em seu Art.
75, a possibilidade de interposição de pedido (s) de reconsideração de parecer
e recurso pela parte interessada, contudo, não estipula prazo para sua
interposição;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar sobre os prazos e critérios
processuais;
R E S O L V E:
Art. 1º O prazo para interposição de pedido (s) de reconsideração, previsto no
caput do artigo 75 e §1º do Regimento Interno, será de 15 dias uteis, a contar da
publicação do parecer.
Art. 2º O prazo para interposição do recurso, previsto no artigo 75, § 2º do
Regimento Interno, será de 15 dias uteis, a contar da publicação do parecer.
Art. 3º O parecer ou a decisão ficará disponível para consulta externa no Sistema
Integrado de Processos Educacionais (SIPE) no painel da unidade escolar.
Art. 4º Poderão ser arguidos no (s) pedido (s) de reconsideração ou no caso de
recurso, erro de fato ou de direito, omissão, obscuridade, erro material, entre
outros.
Art. 5º O endereçamento do (s) pedido (s) de reconsideração ou no caso de
recurso, deve ser observado o previsto no caput do artigo 75, §1º e § 2º do
Regimento Interno.
Art. 6º No (s) pedido (s) de reconsideração ou no caso de recurso, deve conter
o(s) número(s) do(s) processo(s) que o antecederam.
Art. 7º O (s) pedido (s) de reconsideração ou no caso de recurso, dever ser
protocolado no Conselho Estadual de Educação, ou enviar pelos correios – carta
registrada a fim de apurar a tempestividade.
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Parágrafo Único No caso de envio pelos correios, será protocolado, tão logo
chegue ao CEE/MT.
Art. 8º A interposição de pedido (s) de reconsideração ou no caso de recurso,
fora do prazo, será considerada deserto, sem julgamento do mérito.
Art. 9º O Conselheiro relator terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para
apresentar o seu parecer.
Art. 10 Transitado em julgado o parecer, o(s) processo(s) serão arquivados.
Art. 11 Os casos omissos serão submetidos ao Plenário deste Conselho
Estadual de Educação.
Art. 12 Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRADA

PUBLICADA
CUMPRA-SE
Cuiabá, 24 de março de 2021

ADRIANA TOMASONI
Presidente do CEE/MT
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PORTARIA Nº 066/2021/CEE-MT
Dispõe sobre a inserção de processos de Curso
de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio no Sistema Integrado de Processos
Educacionais - SIPE e dá outras providências.
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidade com o Regimento Interno, aprovado
pelo Decreto n.º 543, de 30 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial em
01/07/2020.
CONSIDERANDO a Resolução n.º 2, de 15 de dezembro de 2020, que “Aprova
a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos”;
CONSIDERANDO que o Sistema Integrado de Processos Educacionais - SIPE
está sendo adequado, para contemplar as alterações nas denominações dos
cursos técnicos, mudança nos eixos tecnológicos dos cursos técnicos e inclusão
de novos cursos técnicos.
RESOLVE:
Art. 1º Fica estabelecido que os cursos técnicos que mudaram de denominação,
de eixo tecnológico e dos cursos técnicos que foram inclusos, de acordo com a
4ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNTC), devem ser
protocolados no SIPE na opção “Autorização para a oferta de Curso de Educação
Profissional Técnica Quarta Edição CNTC”.
§ 1º As informações referentes a denominação do curso e seu respectivo eixo
tecnológico deve ser expresso de forma clara no requerimento, de acordo com a
4ª edição do CNTC.
§ 2º Todos os itens do processo deverão ser inseridos, em anexo, e
obrigatoriamente no formato PDF.
Art. 2º Os cursos que não se enquadram nas condições descritas no caput do
artigo, que forem protocolados nessa opção serão devolvidos a unidade escolar
sem análise de mérito, devendo a interessada protocolar o processo de forma
adequada.
Art. 3º Os casos omissos serão submetidos pelo Presidente ao Plenário do
Conselho Estadual de Educação.
Art. 4º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do CEE/MT
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PORTARIA Nº 95/2021/GAB/CEE-MT
Dispõe sobre o retorno das verificações in loco
nas solicitações de autorização para oferta de
Cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio incluída a Especialização
Profissional Técnica, no Sistema Estadual de
Ensino de Mato Grosso e estabelece outras
providências.
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidade com o Regimento Interno, aprovado
pelo Decreto N.º 543 de 30 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do dia
01/07/2020, página 3, e pela aprovação na 22ª Sessão Ordinária da Plenária,
ocorrida no dia 26 de outubro de 2021;
Considerando a Portaria N.º 022/2020/GAB/CEE-MT, que suspende as
verificações in loco realizadas pelo CEE/MT, publicada no Diário Oficial do
Estado de Mato Grosso de 06 de abril de 2020;
Considerando a Portaria N.º 056/2020/GAB/CEE-MT, publicada no Diário Oficial
do Estado de Mato Grosso de 04 de setembro de 2020;
Considerando a Portaria N.º 007/2021/GAB/CEE-MT, que dispõe sobre os
prazos estabelecidos para protocolo, cadastro e trâmite de processos no
Sistema Integrado de Processos Educacionais - SIPE/CEE-MT, publicada no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 01 de fevereiro de 2021;
Considerando o Decreto N.º 1.134 de 01 de outubro de 2021, que revoga os
decretos estaduais que menciona, e dá outras providências, publicado no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso de 04 de outubro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar o retorno das verificações in loco para todas as solicitações
de autorização para oferta de Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, incluída a Especialização Profissional Técnica que forem protocoladas a
partir de 01 de fevereiro de 2022.
Parágrafo Único. A determinação contida no caput do artigo aplica-se as ofertas
na forma integrada, concomitante, subsequente, tanto presencial quanto na
modalidade de Educação à Distância.
Art. 2º As solicitações de autorização para oferta de Cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, incluída a Especialização Profissional
Técnica, que forem protocoladas até 16 de novembro de 2021, continuam
atendendo a Portaria N.º 056/2020/GAB/CEE-MT.
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Parágrafo Único. A deliberação contida no caput do artigo aplica-se às ofertas
na forma integrada, concomitante, subsequente, tanto presencial quanto na
modalidade de Educação à Distância.
Art. 3º As questões omissas e/ou incidentais serão devidamente resolvidas pelo
pleno do CEE/MT.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições contrárias.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.

GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do CEE/MT
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PORTARIA Nº 96/2021/GAB/CEE-MT.
Dispõe sobre o fluxo de tramitação
de processos de solicitação de
Autorização de Polo e dá outras
providências.
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de
suas prerrogativas e atribuições legais, com fulcro no Regimento Interno
aprovado pelo Decreto 543, de 30 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial
do dia 01 julho de 2020, página 3, e pela aprovação na 22ª Sessão Ordinária da
Plenária, ocorrida no dia 26 de outubro de 2021;
Considerando a Resolução Normativa N.º 01/2014-CEE/MT, que “Fixa normas
para a oferta da Educação Básica, na modalidade de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, para o Sistema Estadual de Ensino, e dá outras
providências”;
Considerando a Resolução Normativa Nº 03/2019-CEE/MT, que “Fixa normas
para a oferta da Educação Básica na modalidade Educação de Jovens e Adultos
no Sistema Estadual de Ensino”;
Considerando a Resolução Normativa N. º 04/2012-CEE/MT, que “Fixa normas
para a oferta de cursos na modalidade de Educação à Distância, nível de
Educação Básica, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino”;
Considerando a Portaria N.º 006/2021/GAB/CEE-MT, que “Dispõe sobre
protocolo, cadastro e tramitação de processos que tenham por objeto de
solicitação Autorização de Polo, e dá outras providências”, publicada no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso de 01 de fevereiro de 2021;
Considerando a necessidade de disciplinar o fluxo e tramitação de processos de
solicitação de autorização de Polos;
RESOLVE:
Art. 1º Fica definido que os Processos de autorização de Polo para oferta da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade Educação à
Distância, via Sistema Integrado de Processos Educacionais-SIPE/CEE-MT,
serão tramitados da unidade escolar diretamente para o Conselho Estadual de
Educação – CEE/MT.
Art. 2º Os Processos de autorização de Polo para oferta da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade Educação à Distância, que
forem protocolados até 16/11/2021, serão tramitados da Assessoria Pedagógica
ou da instância equivalente para o Conselho Estadual de Educação-CEE/MT.
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Art. 3º Os processos de autorização de Polo para oferta da Educação de Jovens
e Adultos, protocolados via Sistema Integrado de Processos EducacionaisSIPE/CEE-MT, permanecem com o fluxo de tramitação inalterado, unidade
escolar/setor designado pela Secretaria de Estado de Educação, como
responsável pela fiscalização das unidades escolares/Conselho Estadual de
Educação.
Art. 4º As questões omissas e/ou incidentais serão devidamente resolvidas pelo
pleno do CEE/MT.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições contrárias.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.

GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do CEE/MT
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PORTARIA N° 110/2021/GAB/CEE-MT
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições e prerrogativas legais previstas na Lei Complementar nº
49/1998, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 209/2005 e no
Regimento Interno do CEE-MT, aprovado pelo Decreto Governamental nº 543,
de 30 de junho de 2020, e ainda, a aprovação apresentada na 26ª Sessão
Ordinária da Plenária do dia 14 de dezembro de 2021,
R E S O L V E:
Art.1º Tornar público o Cronograma das Sessões Ordinárias do Pleno, da
Câmara de Educação Básica – CEB e da Câmara de Educação Profissional e
de Educação Superior – CEPS, do Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso-CEE/MT, para o ano de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021
GELSON MENEGATTI FILHO
Presidente do CEE-MT

CRONOGRAMA DE SESSÕES ORDINÁRIAS - ANO DE 2022
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO

APROVADO NA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, EM 14/12/2021.
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Cronograma das Sessões Ordinárias
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