Conselho
Estadual de

Educação de Goiás

ESTADO DE GOIÁS
GOVERNADORIA

RESOLUÇÃO CEE/PLENO N. 04, DE 29 DE MAIO DE 2015.

Fixa normas para a oferta da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio e Educação Profissional
Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação para o
Sistema Educativo do Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS, no uso de suas
atribuições, e considerando o disposto na Lei n° 9.394/96, de 24 de dezembro de
1996, Lei Federal n° 12.513/2011 e suas posteriores modificações, na Lei
Complementar Estadual n° 26/98, de 28 de dezembro de 1998, Resolução CEE/CP
N.07/2014 e, ainda, por decisão da Plenária do dia 29 de maio de 2015,

RESOLVE

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Art. 1o A Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Tecnológica
de Graduação e Pós-Graduação nas instituições pertencentes ao Sistema Estadual de
Educação de Goiás regem-se pelas normas gerais de cada modalidade, e pelas

estabelecidas nesta Resolução.

Art. 2o A Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Tecnológica
de Graduação e Pós-Graduação são modalidades que perpassam todos os níveis da
educação nacional, integradas às diferentes formas de educação, ao trabalho, à
ciência e à tecnologia, organizadas por eixos tecnológicos, em consonância com a
estrutura sócio-ocupacional e às exigências de capacitação técnica e tecnológica,
ministradas por instituições credenciadas, com os seus cursos autorizados,
observando-se o que dispõe a legislação federal e a estadual.
Art. 3o A Educação Profissional observa as premissas de centralidade do
trabalho como princípio educativo e da indissociabilidade entre teoria e prática, e
articula-se com o ensino regular nas modalidades presenciais ou a distância,
Educação de Jovens e Adultos-EJA, a Educação Especial, entre outras.

Parágrafo único Os cursos de Educação Profissional realizados na
modalidade de Educação a Distância deverão observar oldisposto na Legislação em
vigor, em Resolução específica do CEE-GO e na presente Resolução.
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Art. 4o Como modalidade da Educação Básica e da Educação Superior, a
Educação Profissional Técnica e Tecnológica possibilita a construção de diferentes
itinerários formativos, e abrange os seguintes cursos e programas:
I formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional;
II educação Profissional Técnica de Nível Médio;

III educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação.
§1° Os cursos de Qualificação Profissional e Formação Inicial e Continuada
dos trabalhadores, destinam-se a jovens e adultos e são oferecidos segundo
itinerários formativos, desenvolvidos nos ambientes escolares e de trabalho e
independem de autorização do Sistema Educativo do Estado de Goiás.
§2° Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio compõem
o nível básico da Educação Brasileira, e são destinados a estudantes matriculados no
Ensino Médio, ou dele egressos, com o objetivo de proporcionar habilitação

profissional técnica, qualificação profissional técnica, especialização profissional

técnica, segundo perfil profissional de conclusão.

§3° Os cursos de Educação Profissional Tecnológica compõem o nível
superior da Educação Brasileira, e podem ser de graduação, quando destinados a
egressos do ensino médio e os cursos de pós-graduação quando destinados aos
portadores de diploma de graduação, focados em áreas específicas de aplicação

tecnológica e científica, obedecendo a regulamentação específica.

Art. 5o As instituições de educação profissional devem garantir aos
estudantes com deficiências (não impeditivas ao exercício profissional), serviços de
apoio pedagógico especializados, desenvolvidos por profissionais especializados e
qualificados,
utilizando
procedimentos
educativos,
metodologia
adequada,
equipamentos e materiais específicos, nos termos da legislação vigente específica do
CEE-GO.

Parágrafo único São consideradas impeditivas aquelas deficiências que
inviabilizam o exercício da profissão, conforme parecer do Conselho Profissional da

respectiva categoria.

CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
Art. 6o Na oferta de cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica e para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o Catálogo Nacional

de Cursos Técnicos - o CNCT/MEC.

Art. 7o Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
observada a legislação vigente, poderão ser desenvolvidos em Instituições de
Conselho Estadual de Educação de Goiás
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Educação, públicas ou privadas, em instituições especializadas ou no ambiente de
trabalho, nas seguintes formas:

I articulada com o Ensino Médio, na forma integrada ou concomitante;

II subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o Ensino
Médio.

Art. 8o A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, articulada com o
Ensino Médio, 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 e à
conclusão do Ensino Médio, na mesma instituição de educação, com proposta
pedagógica unitária e 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 instituição de ensino;

b) em instituições de educação distintas, mediante
intercomplementaridade com proposta pedagógica unitária;
c)
em
instituições
intercomplementaridade,
com

convênios

de

de educação distintas,
sem
convênios de
duas
propostas
pedagógicas
realizadas

simultaneamente por duas instituições.

regular.

III subsequente - oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Médio

Art. 9o Integram a Educação Profissional Técnica de Nível Médio:
I qualificação profissional técnica - módulos ou etapas de cursos
técnicos, com saída intermediária, que tenham o caráter de terminalidade,
compatíveis com ocupações profissionais identificadas no mundo do trabalho, com
carga horária não inferior a 160h, perfil e competências definidas no Plano de Curso;

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, com carga horária mínima definida
no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos;

III especialização profissional técnica - cursos destinados ao
atendimento de demandas específicas, posteriores a uma determinada Habilitação
Profissional Técnica, com no mínimo 20% da carga horária da habilitação;

IV atualização/aperfeiçoamento profissional técnico - cursos de livre
oferta e destinados a demandas de formação continuada exclusivos para estudantes
Conselho Estadual de Educação de Goiás
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matriculados ou egressos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme
perfil profissional demandado pelo mundo do trabalho.

Parágrafo único O concluinte do Curso Técnico de nível médio fará jus ao
Diploma de Conclusão e os demais receberão certificados dos respectivos cursos.
Art. 10 A Qualificação Profissional Técnica, a Habilitação Profissional
Técnica e a Especialização Profissional Técnica são partes do itinerário de formação
profissional e dependem de regulamentação vigente e autorização prévia do CEE-GO.

Art. 11 Entende-se por competência profissional a capacidade de mobilizar,
articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o
desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho.

§1° As competências requeridas pela Educação Profissional, considerada a
natureza do trabalho, são:

I básicas - Adquiridas no Ensino Fundamental e Médio;

II profissionais gerais - Comuns aos técnicos, em função da estrutura
sócio-ocupacional e tecnológica;

III específicas - Próprias de cada Qualificação Profissional Técnica e
Habilitação Profissional Técnica.

§2° É assegurada a autonomia às instituições de educação para a

organização e o desenvolvimento curricular de cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, conforme Projeto Político Pedagógico, considerando as
competências indicadas, os perfis profissionais de conclusão e as demais normas
regulamentadoras aplicáveis.

CAPÍTULO III
DA OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
Art. 12 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 os artigos 27 e 29, desta Resolução.

Art. 13 São critérios para a elaboração do Plano de Curso:

I prospecção do atendimento às demandas da sociedade, dos cidadãos e

do mundo de trabalho;

II conciliação das demandas identificadas com o perfil socioeconômico

região e a capacidade institucional.
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Art. 14 Na elaboração do Plano de Curso, devem ser consideradas as
competências e demais exigências previstas na legislação do exercício profissional, e,
se for o caso, ainda os seguintes pressupostos:
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;

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

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
deverá obedecer à carga horária mínima de 600h, conforme exigência específica para
esse curso;

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 pela orientação e

supervisão;

c) os critérios para o acompanhamento, a avaliação e a promoção;
d) os procedimentos metodológicos;
e) a forma de registro das atividades; e

f) os campos de estágio previstos, segundo os convênios, acordos ou

parcerias celebrados com a Instituição;
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IX o estágio não obrigatório, quando desenvolvido pelo estudante
matriculado em curso técnico, será assumido pela instituição de educação, aplicandose a Lei Federal sobre a matéria;

X para a definição do número limite de estudantes por empresa para o
estágio profissional supervisionado, obedecer-se-á, dentre outras disposições, o
estipulado na Lei n. 11788/2008;

XI fica assegurada, para o Curso de Especialização Profissional Técnica, a
carga horária mínima de 20% 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
Instituição de Educação já credenciada, que oferte curso técnico afim com, no mínimo,
uma turma concluída.

Art. 15 Para fins de aproveitamento de estudos e/ou experiências
anteriores, diante da perspectiva do prosseguimento de estudos, a instituição de
educação receptora deverá avaliar e reconhecer, total ou parcialmente, os
conhecimentos e as habilidades adquiridas tanto nos cursos de Educação
Profissional, como os adquiridos na prática laborai pelos trabalhadores.

CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO TÉCNICA
Seção I

Da Oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino
Médio

Art. 16 0 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.

§1° 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.

§2° 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 de disciplinas ou
unidades curriculares, mas devem ser organicamente planejadas e geridas,
imprimindo direção à proposta pedagógica de curso.

§3° A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a
transversalidade do conhecimento de diferentes conteúdos, disciplinas e eixos
Conselho Estadual de Educação de Goiás
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temáticos, perpassando toda a proposta pedagógica do curso,
interlocução entre os saberes e as diferentes áreas do conhecimento.

propiciando a

§4° 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, em 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.

§5° Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na
modalidade regular, na forma integrada, terão as 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. 17 A instituição de educação que deseja ofertar a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, na forma Integrada ao Ensino Médio, deverá
observar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as específicas
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, bem como todas as demais
normas aplicáveis do Sistema Estadual de Ensino.

Art. 18 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-GO.

CAPÍTULO V
DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A OFERTA DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
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Art. 19 O pedido de Credenciamento de Instituição de Educação
profissional 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 representante legal da mantenedora;

II contrato de locação ou cedência das instalações físicas da mantida, com
o prazo de duração expressamente estipulado e que, no mínimo, cubra o período
necessário para que os alunos matriculados terminem o curso;
III projeto de execução, que conste prazo para finalização quando houver
reforma, ampliação ou obra em andamento, em documento firmado por profissional
habilitado;

IV pedido de autorização de um curso de Educação Profissional.

Art. 20 O Credenciamento da Instituição de Educação para a oferta da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Tecnológica de Graduação e PósGraduação, dar-se-á de acordo com as normas desta Resolução, sujeitando-se à
avaliação institucional pelo CEE-GO, no mínimo, a cada 05 (cinco) anos visando o
Recredenciamento.

Parágrafo

único A

manutenção

do

Credenciamento

resultado satisfatório da avaliação de que trata o caput deste artigo.

dependerá

de

Art. 21 As Instituições de Educação já Credenciadas para a Educação
Básica ou Superior, ao postularem a oferta de cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, devem apresentar a cópia do Ato legal desse
Credenciamento e informar as possíveis adequações adotadas para essa oferta.

Comissão

Art. 22 Quando da análise documental para fins de Credenciamento, a
Verificadora do CEE-GO designada para tal, deverá constatar

eletronicamente as seguintes exigências:

I inscrição e situação cadastral na Receita Federal;

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;

IV prova do recolhimento da contribuição sindical patronal e laborai;
V regularidade do INSS e FGTS;

VI comprovantes documentais, se beneficiária de programas e projetos que

garantam recursos financeiros;
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Art. 23 A Instituição credenciada deverá solicitar ao CEE/GO o seu
recredenciamento 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do prazo de
credenciamento,
atualizando
as
informações
apresentadas
quando
do
credenciamento.

§1° O pedido de recredenciamento não exige necessariamente
acompanhado de pedido de autorização ou renovação de autorização de curso.

a

ser

§2° Após a análise do Processo e esgotadas todas as instâncias recursais,
Instituição que não apresentar condições para seu recredenciamento será

descredenciada.

§3° A Resolução do CEE que descredenciar a Instituição deverá prever as
condições para que os alunos matriculados nos cursos oferecidos concluam os
mesmos na própria instituição ou em outra indicada pelo CEE, dependendo da análise
das condições encontradas no Processo e na Instituição sob verificação.

CAPÍTULO VI

DA AUTORIZAÇÃO PARA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 24 O pedido para autorização de curso de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio e Tecnológica de Graduação deverá ser formalizado via
sistema on-line, ao Conselho Estadual de Educação, mediante requerimento da
mantenedora da instituição de educação, obedecendo as normas previstas nesta
Resolução, exceto aquelas amparadas pela Lei Federal n.
12.513/2011,
principalmente o preceituado no §1°, do artigo 6°A.

Art. 25 A Instituição de Educação Profissional poderá iniciar as atividades
180 dias após o pedido de autorização, exceto se este for negado oü convertido em

diligência pelo órgão próprio do CEE-GO.

Parágrafo único Em se tratando de instituição pública de educação, em
cursos financiados pelo PRONATEC, 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. 26 As Universidades e os Centros Universitários, no uso de sua
autonomia constitucional, decidirão, nos seus Colegiados apropriados, pela abertura
dos cursos de Educação Profissional. Ao Conselho Estadual de Educação, nesse
caso, caberá:

Superior;

I reconhecer, após avaliação, os cursos, quando estes forem de Educação

II autorizar, após avaliação, a emissão dos diplomas de conclusão dos

cursos técnicos;

III avaliar os cursos, a qualquer tempo.
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Parágrafo único Nos casos previstos no caput desse artigo, a decisão
colegiada deverá, ao deliberar sobre a abertura de novos cursos, contemplar as
exigências legais como os laboratórios, a carga horária, a formação dos professores,
as condições para o ingresso.

Art. 27 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 o 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 comprovantes documentais, se beneficiária de programas e projetos que

garantam recursos financeiros.

Art. 28 Para efeito de organização das turmas, na Habilitação Profissional
Técnica será observado o limite máximo de 40 estudantes por turma, respeitado

espaço mínimo de 1,20m2, por estudante, em sala de aula, respeitado também o
espaço para circulação do docente de 2,50 m2, 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. 29 Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e
Tecnológica de Graduação, organizados na forma da legislação pertinente, deverão
ter as Propostas 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 do 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 indicar número de vagas e de turmas pretendidas;
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V perfil profissional de conclusão, seguido das competências gerais,
comuns aos técnicos do curso, com base no descritivo do eixo tecnológico pertinente,
e das competências específicas do profissional que se quer formar, ressaltando a
contemporaneidade desse perfil delineado pela Instituição de Educação;

VI 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, parcial 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;

c) o resumo do calendário escolar por módulo/curso, contemplando a
previsão de início e término do curso e a duração em carga horária e em meses.
VII critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências
anteriores para prosseguimento de estudos: os critérios para o eventual
aproveitamento de estudos envolve 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;

VIII critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem: entendida
como diagnóstico destinado à apropriação de competências básicas e profissionais,
de forma contínua, incluindo-se a definição de seus processos e dos instrumentos a
serem utilizados;

IX instalações físicas e equipamentos: descrição das instalações físicas,
laboratoriais e demais ambientes pedagógicos, equipamentos, materiais e acervos
bibliográficos efetivamente disponíveis para o desenvolvimento do curso, tendo como
referência o perfil profissional de conclusão pretendido;
X pessoal docente e técnico: quadro do pessoal técnico-pedagógico e
quadro docente incluindo resumo do curriculum vitae dos mesmos, e no caso dos
docentes, a área de atuação técnica e a formação/qualificação e a experiência
profissional;

XI programa de formação continuada: sistemática de aperfeiçoamento
profissional técnico do pessoal docente, técnico administrativo e a 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-GO;

í
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XIII declaração da instituição de educação comprometendo-se a inserir
os dados da Proposta Pedagógica de Curso, após aprovação do CEE-GO, no
Cadastro do Sistema Nacional de Informação da Educação Profissional e
Tecnológica- SISTEC-MEC;

XIV citação da resolução de credenciamento da Instituição de Educação,
quando a mesma já for credenciada;

XV regimento escolar: documento atualizado, conforme normas vigentes.
Art. 30 A autorização de funcionamento de Curso Técnico de Nível Médio
dar-se-á por Resolução do Conselho Estadual de Educação - CEE-GO, e terá
validade, delimitada na mesma, de até 05 (cinco) anos, com a explicitação do número
de vagas anuais autorizadas por curso, turma e turno.

§1° Cabe à instituição prever a implantação de turmas, de acordo com o
cronograma temporal do prazo de vigência, constante do Ato Autorizativo, ficando

assegurada a conclusão dos estudos e diplomação dos estudantes matriculados nesta
condição.

§2° No caso de cursos não relacionados no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos - CNCT, a autorização dar-se-á por até 03 (três) anos, para uma única
turma e em caráter experimental.

CAPÍTULO VII
DA AUTORIZAÇÃO PARA OFERTA DE CURSOS FORA DE SEDE
Art. 31 As instituições credenciadas e autorizadas que oferecer cursos
Técnicos e Tecnológicos em sua sede poderão solicitar ao CEE/GO autorização para
oferta destes, fora de sua sede, em campus específico ou no ambiente de empresa
interessada naquela formação.

§1° O pedido para oferta fora de sede, de cursos de educação profissional,
por Instituição de Educação, deverá observar as mesmas exigências para a oferta na

sede.

§2° O curso fora de sede integrará o conjunto das habilitações técnicas
oferecidas pela Instituição de Educação credenciada.

CAPÍTULO VIM

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 32 As atividades de avaliação das Instituições e dos Cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Tecnológica de Graduação e PósGraduação, realizadas pelo CEE-GO, 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.
, ~
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Art. 33 A fim de cumprir os objetivos e atender as finalidades, o processo
de avaliação Institucional compreenderá:
I o cumprimento das exigências estabelecidas para a oferta da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e Tecnológica de Educação Superior;

II avaliação da execução das Propostas Pedagógicas de Curso - PPC.

§1° A deliberação sobre a manutenção ou não do credenciamento de
instituições de educação que ofertam a Educação Profissional Técnica de Nível Médio
e Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação deve ocorrer, no máximo, a cada cinco
anos, com base nos resultados obtidos após visita "i/? loco" e à vista de Relatório
Circunstanciado por Comissão constituída pelo CEE/GO.

§2° Os processos de supervisão e avaliação obedecerão ao disposto em
regulamentação específica a ser definida pelo CEE/GO, à luz da legislação de ensino
vigente.

CAPITULO IX

DA CERTIFICAÇÃO
Art. 34 O Diploma de curso de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio e Tecnológica de Graduação, será emitido pela instituição que o ofereceu,
desde que devidamente autorizado e, quando for o caso, reconhecido por este
CEE/GO.

§1° Quando o curso oferecido for de Técnico de Nível Médio, será
assegurada a validade nacional do diploma emitido pela escola ao cadastrar o mesmo
junto ao SISTEC-MEC.

§2° Quando o curso oferecido for Tecnológico de Graduação e a instituição
que o oferecer for Universidade ou Centro Universitário, o diploma emitido terá
validade nacional ao ser registrado pela referida instituição.

§3° Quando o curso oferecido for Tecnológico de Graduação e a instituição
que o oferecer for Faculdade, o diploma emitido terá validade nacional ao ser
registrado por um Centro Universitário ou uma Universidade legalmente Credenciada.
Art. 35 Para fins de legalidade e legitimidade, os diplomas e certificados
expedidos devem atender a regulamentação própria do CEE/GO.
§1° Terá direito ao diploma o concluinte de curso de Educação Profissional
Técnica, desde que comprovada a conclusão do ensino médio, devendo constar o
título de técnico da respectiva habilitação profissional, citando-se o eixo tecnológico ao
qual o curso está vinculado.

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

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

§4° No histórico escolar que acompanha o certificado ou diploma constarão
as competências definidas no respectivo perfil profissional de conclusão.

CAPÍTULO X
DA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Seção I

Da Conceituação e Caracterização

Art. 36 A Certificação de Competência Profissional (CCP) é o processo
pelo qual se identifica, avalia e valida formalmente os conhecimentos, habilidades e
aptidões profissionais desenvolvidas na experiência de trabalho ou em programas
educacionais, com o objetivo de promover o acesso, permanência e progressão no
mundo do trabalho e o prosseguimento ou conclusão de estudos.

§1° A Certificação de Competência Profissional deve conjugar técnicas e
instrumentos de avaliação diversificados, adaptados às especificidades do profissional

e às exigências de desenvolvimento do mundo do trabalho.

§2° A Certificação de Competência Profissional certificará para o exercício
regular de uma profissão e/ou orientará para continuidade de estudos, segundo
itinerários formativos coerentes com os históricos profissionais do interessado.
Art. 37 A Certificação de Competência Profissional adere a uma área de
conhecimento ou eixo tecnológico da Educação Profissional para fins de expedição de
documento escolar, com o objetivo de prosseguimento de estudos e/ou para o
reconhecimento legal da profissão.

Art. 38 A Certificação de Competência Profissional será conferida por
Instituição Educacional que atue regularmente na área de conhecimento ou eixo
tecnológico, prévia e devidamente credenciada e autorizada pelo Conselho Estadual
de Educação, em processo e procedimento próprio.
Art. 39 As instituições credenciadas pelo CEE como certificadoras para a
Certificação de Competência Profissional são instituições educacionais públicas ou
privadas que implementam processos de identificação, avaliação e validação dos
conhecimentos, saberes, habilidades e aptidões de profissionais do mundo do
trabalho, desenvolvidos em processos de aprendizagem formal ou informal.
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Parágrafo único No ato de credenciamento e de autorização serão
estabelecidos padrões e procedimentos metodológicos para a certificação por
competência profissional, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Tecnológicos, e pelo Repertório Nacional de
Qualificações Certificáveis.

Art.

40

Para

efeito

desta

Resolução

considerar-se-á

a

seguinte

nomenclatura e respectivas definições:

I análise de competências profissionais: análise do conjunto de
conhecimentos, saberes e habilidades que permitem a um profissional obter um
desempenho considerado competente que atenda os critérios ou normas, geralmente
estabelecidos por acordo ou consenso de especialistas, trabalhadores e
empregadores, de comprovada e reconhecida competência dentro de uma divisão

funcional da atividade produtiva;

II avaliação de
verifica a capacidade de
exercer uma atividade ou
essa é efetuada mediante

competências profissionais: processo através do qual se
uma pessoa em relação ao desempenho requerido para
profissão, com habilitação legal e documental. Para tanto,
exames, provas, testes práticos, observação da experiência

profissional e/ou análise documental;

III banco de provas: banco de dados que armazena diversos tipos de
questões e provas teóricas e práticas elaborados e sob a guarda das Instituições

Certificadoras, que pode ser disponibilizado para consulta do Conselho Estadual de
Educação;

IV candidato à certificação: pessoa que postula sua certificação e se
submete à avaliação de competência em relação a um desempenho definido pela
conformidade, com uma norma prevista para a profissão nos parâmetros do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos e Tecnológicos e/ou do Repertório Nacional de
Qualificações Certificáveis;

V instituição de educação profissional certifiçadora: instituição
educacional capacitada, reconhecida e credenciada para aplicar exames de avaliação,
em candidatos à certificação;

VI certificação profissional: procedimento conduzido para o testemunho
escrito da qualificação de uma pessoa para desempenhar determinada ocupação
correspondente a uma profissão regulamentada no mercado de trabalho, que
corresponda a um título profissional;

VII credenciamento de instituições de educação profissional
certificadoras: procedimento pelo qual o Conselho Estadual de Educação reconhece
formalmente que uma Instituição de Educação Profissional é competente para
desenvolver tarefas específicas de certificação;
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VIII exame de certificação: atividade de verificação e comprovação de
saberes, de conhecimentos, de habilidades e de atitudes de um candidato à
certificação;

IX examinador: docente habilitado e qualificado responsável pela
realização de exames de comprovação de competências de candidatos à certificação;
X banca examinadora: grupo de docentes devidamente habilitados e
qualificados, nomeados pela instituição educacional credenciada, responsáveis pela
condução do processo de certificação até sua conclusão;

XI sistema de certificação: mecanismo dotado de regras próprias, de
procedimentos e de gestão, destinado a efetuar certificação de conformidade a uma

ou mais normas;

XII processo de certificação: mecanismo administrativo composto de
inscrição, avaliação e exames, decisão sobre a certificação, entrega de resultados,
reexame, supervisão, e, quando aplicável, suspensão, cancelamento, apelação e
revisão da certificação.

Seção II

Da Certificação por Competência Profissional

Art. 41

A Certificação por Competência Profissional compreende as

seguintes modalidades:

I Certificação de Qualificação que declarará e qualificará o requerente como
possuidor de certificado de uma qualificação de determinado Curso Técnico de Nível
Médio, no eixo tecnológico aferido, a partir da avaliação de sua experiência e de seu

itinerário profissional;

II Certificação de Habilitação Técnica que declarará e habilitará o
profissional como possuidor de diploma de Curso Técnico de Nível Médio no eixo
tecnológico aferido, a partir da avaliação de sua experiência e de seu itinerário
profissional;

III Certificação Tecnológica que reconhecerá a experiência, o itinerário
profissional e os estudos não formais como correspondes ao curso superior de

tecnologia;

IV Certificação para docente de Educação Profissional que reconhecerá
que a experiência, o itinerário profissional e os estudos não formais habilitam o
profissional para atuar na docência em instituições de educação profissional.
Parágrafo único A Instituição de Educação Profissional, devidamente
credenciada pelo CEE como Certificadora, emitirá o Diploma ou o Certificado a que o

avaliado fizer jus, em conformidade com a avaliação realizada.
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Seção III

Do Credenciamento da Instituição Certificadora

Art. 42 A Instituição de Educação Profissional solicitará ao Conselho
Estadual de Educação credenciamento e autorização "ad hoc" para ser Unidade
Certificadora, conforme estabelecido nesta Resolução que normatiza o pedido de
credenciamento e de autorização para escolas congêneres, até 90 dias antes do início
da certificação.

Art. 43 A Instituição credenciada como certificadora somente poderá
certificar em relação aos programas e cursos de Educação Profissional que esteja
autorizada a ministrar.

Art. 44 A instituição de ensino/unidade certificadora deverá inserir em seu
Projeto Político Pedagógico ou no Plano de Curso:
I

identificação

da

certificação

profissional,

vinculada

ao

curso

correspondente;

II descrição do(s) curso(s) que evidencia(m) o cumprimento dos requisitos
conforme a modalidade de certificação profissional;
III justificativa para desenvolvimento da certificação profissional;
IV objetivos gerais e específicos da certificação profissional;
V forma e requisitos de acesso para solicitação;

VI perfil profissional de conclusão objeto da certificação profissional, que
corresponda ao perfil profissional exigido por lei ou previsto no Código Brasileiro de
Ocupação ou no Repertório Nacional de Qualificações Certificáveis;
VII etapas e descrição do processo de certificação profissional, inclusive
procedimentos, instrumentos e critérios de avaliação;

VIII instalações e equipamentos disponíveis para o processo de certificação
profissional;

IX pessoal docente e técnico-administrativo que atuará no desenvolvimento
do processo de certificação profissional;

X

certificação

emitida,

constando

atestado,

certificados,

inclusive

intermediários, e diplomas a serem expedidos.

Art. 45 A Instituição de Educação Profissional certificadora poderá, a
qualquer época, ser objeto de verificação por comissões de especialistas designadas
pelo Conselho.
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Seção IV

Do Procedimento da Avaliação de Certificação

Art. 46 Na Instituição de Educação Profissional/Unidade Certificadora, após
a devida inscrição e matrícula do profissional interessado em reconhecer saberes e
competências profissionais, uma Banca de Examinadores, composta por docentes
com habilitação comprovada na área, devidamente nomeados pela Direção, apreciará
o requerimento mediante avaliação documental, podendo solicitar aditamento do
pedido e complementação de documentos, e em entrevista diagnostica, estabelecerá
o procedimento para a avaliação, mediante a ciência e anuência do interessado.

Art. 47 Compete à Banca Examinadora a identificação, verificação,
validação, reconhecimento e registro de conhecimentos, habilidades e aptidões
profissionais, realizados por meio de técnicas e instrumentos de avaliação
diversificados, adaptados às especificidades do profissional e às exigências do mundo
do trabalho, que comporão a documentação escolar do interessado a ser arquivada
na Unidade de Educação Profissional Certificadora.
Art. 48 A Instituição de Educação Profissional/Unidade Certificadora emitirá
o respectivo documento escolar se o relatório técnico-diagnóstico da Banca
Examinadora for favorável e apresentar elementos circunstanciados dos saberes e
competências aferidos no processo avaliativo que correspondam ao eixo formativo
requerido.

Art. 49 Se a Banca Examinadora verificar a ausência ou lacunas de
conhecimentos teóricos ou práticos do profissional requerente exigidos no perfil de
conclusão do curso pleiteado, indicará, por escrito, a sugestão de complementação de
estudos e atividades necessários para a obtenção do certificado ou diploma.

Art. 50 No documento escolar de certificação deverá constar além de
informações pertinentes a um certificado ou diploma, o nome da qualificação aferida
ou da habilitação do Curso Técnico ou Tecnológico e do Eixo Profissional em que se
certifica a etapa da Educação Profissional, o número da resolução que credenciou e
autorizou a instituição, os componentes da Banca Examinadora e a conclusão da
Banca.

Seção V

Do Candidato à Certificação

Art. 51 O candidato à certificação por competência profissional deverá:

no Brasil;

I ter nacionalidade brasileira, ser naturalizado ou ter residência permanente

II estar em pleno exercício de seus direitos políticos;
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III estar domiciliado ou trabalhar na área de jurisdição e circunscrição do
Conselho Estadual de Educação de Goiás;
IV comprovar experiência e saberes profissionais na área de conhecimento
objeto da certificação;

V motivar ou justificar o pedido de certificação com vistas ao exercício ou
regularização da profissão ou para prosseguimento de estudos.

Art. 52 O candidato interessado solicitará a Certificação junto à Instituição
de Educação Profissional Certificadora, por meio de requerimento, em que constem
as seguintes informações: nome completo, filiação, endereço, número da Carteira de
Identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF, cópia da Carteira de Trabalho ou
de contrato e comprovação de estudos, se houver, experiência e saberes
profissionais.

Parágrafo único As cópias dos documentos apresentados no requerimento
deverão ser conferidas e autenticadas pelo servidor que os receber.
Art. 53 A certificação por competência profissional não se confunde com
aproveitamento de estudos realizados com êxito, nem com a certificação formal e
legal já adquirida.

Art. 54 O Conselho Estadual de Educação é instância de recurso em
quaisquer das etapas do processo e procedimento da Certificação Profissional
conduzidas por instituições credenciadas e autorizadas no Sistema Educativo de
Goiás, respeitadas as instâncias administrativas escolares pertinentes e o Direito de

Ampla Defesa e do Contraditório.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 55 A instituição de Educação Profissional Técnica e/ou Tecnológica
fica obrigada a disponibilizar, em local visível e acessível ao público, cópia dos atos
oficiais de seu Credenciamento e de Autorização de funcionamento de Cursos de
Educação Profissional Técnica e/ou Tecnológica, bem como de seu Regimento.

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 legal e

administrativamente.

Art. 56 Cabe à Câmara de Educação Profissional - CEP e à Câmara de
Educação Básica - CEB, e a Câmara de Educação Superior - CES do Conselho
Estadual de Educação de Goiás - CEE-GO, órgão competente do Sistema Estadual

de Ensino, o credenciamento de Instituições de Educação, mantidas por instituições
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públicas e privadas e a autorização de funcionamento de Cursos Técnicos e
Tecnológicos, quando ofertados por Faculdade.
Art 57 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 - CEP/CEE-GO.
Art. 58 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 CEP, e relatados perante uma Reunião
Bicameral ou Plenária do CEE-GO.

Art. 59 O início de funcionamento do curso fica condicionado ao
cumprimento dos dispositivos constante nos artigos 29 e 30 desta norma e o seu
descumprimento parcial ou total pode gerar responsabilidade civil e penal aos
dirigentes da mantenedora.

§1° 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 ou Tecnológico de Graduação,
independentemente da modalidade e da forma prevista.

§2° O pedido de Renovação de Autorização de cursos,quando se tratar de
Educação Técnica de Nível Médio, deverá dar entrada no CEE-GO, pelo menos 120
(cento e vinte) dias antes de expirar o prazo de vigência do ato anterior.
§3° O pedido de Reconhecimento do curso, quando se tratar de Tecnólogo
de Graduação Tecnológica, deverá ser protocolado no CEE/GO logo após a
conclusão da metade do tempo previsto para a conclusão da primeira turma.

§4° O pedido de Renovação de Reconhecimento do curso, quando se tratar
de Graduação Tecnológica, deverá ser protocolado no CEE/GO pelo menos 120 dias
antes do expirar o prazo de vigência do ato anterior.

Art. 60 A apreciação do pedido de autorização de funcionamento de curso
de Educação Profissional e Tecnológica será precedida de análise documental
preliminar e, posteriormente, de visita in loco, por Comissão Verificadora designada
mediante Portaria do CEE-GO

§1° Integram as Comissões Verificadoras Técnicos do CEE-GO e
Profissionais de áreas técnicas e tecnológicas, na condição de Verificadores externos.
§2° Para a designação de profissional na condição de verificador externo, o
perfil exigido é a de formação mínima de Ensino Superior na área do curso ou em
cursos do eixo tecnológico, comprovada experiência profissional, bem como estar
devidamente cadastrado no Banco de Verificadores e com participação ativa no
Programa de Capacitação desenvolvido pelo CEE-GO.
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§3° O trabalho da Comissão Verificadora será objeto de avaliação, por
parte da Instituição avaliada, de acordo com os formulários próprios disponibilizados
no Sistema online do CEE-GO.

Instituição

§4° A avaliação prevista no Parágrafo anterior deverá acontecer antes da
conhecer o conteúdo do Relatório Circunstanciado da Comissão

Verificadora.

§5° O resultado da verificação in loco será apresentado em Relatório
Circunstanciado de acordo com os formulários próprios disponibilizados no Sistema
online do CEE-GO, anexo a essa Resolução, no prazo de até 10(dez) dias úteis após

a visita.

§6° A instituição avaliada deve ser notificada, pelo CEE/GO, para se
manifestar em até 10 (dez) dias sobre o Relatório da Comissão Verificadora, após
este prazo, havendo ou não manifestação, o processo seguirá sua tramitação para
relato do Conselheiro designado e deliberação colegiada.

Art. 61 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 estadia, alimentação e pagamento de participação

em processos de verificação e/ou avaliação in loco para os Verificadores externos

designados, ocorrerão por conta da mantenedora requerente, conforme previsto em

Termo de Compromisso assinado entre as partes.

Art. 62 Nos atos de credenciamento e autorização de cursos de Educação
Profissional, técnica e tecnológica, expedidos pelo CEE-GO, deve obrigatoriamente

constar o endereço da Instituição de Educação.

Art. 63 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.

§1° A nova mantenedora deve apresentar os documentos pertinentes à

alteração citada no caput do artigo.

§2° 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. 64 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. 65 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-GO, sem prejuízo daquel
\
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fixadas na legislação administrativa, civil e penal, no Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA, e pelo respectivo Conselho Escolar.

Art. 66 O CEE-GO 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. 67 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 N. 02/2009 CEE-GO.

Art. 68 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo
revogadas a Resolução CEE N. 209, de 02 de setembro de 2005, as Instruções
Normativas N. 1 e 2 de 2005 e a Resolução CEE/CP N. 02, de 28 de fevereiro de

2009.

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS
aos 29 dias do mês dá maio de 2

fia Ester Gaívão cjè Carvalho- Presidente^

Eduardo Mendes Reed- Vice-Presidente
Ailma Maria de Oliveira
Alan Francisco de Carvalho
Antônio Cappi
Elcival José de Souza Machado
Elcivan Gonçalves França
Eliana Maria França Carneiro
Flávio Roberto de Castro
Iara Barreto

ítalo de Lima Machado

Jocilene dos Santos das Neves
Jorge de Jesus Bernardo
Marcelo Ferreira de Oliveira
Marcos Antônio Cunha Torres
Marcos Elias Moreira
Maria do Rosário Cassimiro
Maria Olinda Barreto
Maria Zaira Turchi
Mirza Seabra Toschi
Raph Gomes Alves
Sebastião Donizete de Carvalho
Sebastião Lázaro Pereira
Valto Elias de Lima
Vanda Dasdores Siqueira Batista
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