ANEXO I
Parte I – Formulário

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

- FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA –
Nome Empresarial_________________________________________________________
Título do Estabelecimento (nome fantasia): ___________________________________
Telefone: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________ CEP: ____________
Dirigente responsável pelas informações: _____________________________________
Responsável pela verificação: ____________________________ TEL.: _____________
1) ASPECTOS FÍSICOS
1.1 O prédio é

(

) próprio

(

) alugado

1.2 A construção é

(

) específica

(

) adaptada

1.3

) cedido

A instituição de ensino está localizada:

a)
b)
c)
d)
f)

1.4

(

em área de fácil acesso
próximo a via intensa de tráfego
perto de oficina ou fábrica
perto de posto de gasolina
perto de casa de show

SIM
( )
( )
( )
( )
( )

NÃO
( )
( )
( )
( )
( )

A instituição de ensino possui acesso e circulação para pessoas com deficiência fisica
SIM (

)

NÃO (

)
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1.5

O prédio oferece condições satisfatórias de:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

1.6

Segurança
Salubridade
Ventilação
Circulação
Iluminação
Instalação elétrica
Instalação hidráulica
Instalação telefônica
Instalação de extintores de incêndio
Acesso a rede internet/wi-fi

SIM
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

NÃO
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Quantos pavilhões integram a instituição de ensino? Descreva sucintamente.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1.7

Relacionar as salas de aula, com descrição de suas dimensões, luminosidade, formas
de ventilação/climatização e padrão de construção. Observar se a metragem da sala
de aula atende o disposto no Art. 10 da Res. CEE- 172/2017.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.8

Relacionar as salas especiais por curso, a ser oferecido com referência ao Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos, vigente, com respectivas dimensões em m2 inclusos
equipamentos e instalações:
a) Sala ambiente;
b) laboratórios e oficina.

1.9 Caso a instituição de ensino não possua salas especiais, como serão desenvolvidas as
atividades específicas de cada curso ou habilitação?
Explique.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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1.10 Indicar para espaços administrativos e dependências diversas e sanitários nos quadros
a seguir a quantidade e dimensões de espaços em m2:
a) espaços administrativos:

M2

SALA
a) Diretoria

SALA
d) Coordenação Pedagógica

b) Secretaria

e) Orientação Educacional

c) Tesouraria

f) Sala de Professores

M2

b) dependências diversas
M2

SALA
a) Auditório

SALA
g) Laboratórios/Oficinas

M2

h) Biblioteca

b) Cantina
c) Área livre

i) Outras dependências
d) Arquivo ativo
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________

e) Arquivo inativo
f) Almoxarifado

c) número de sanitários

MASCULINO
USUÁRIOS

SANITÁRIOS

FEMININO

VASOS SANITÁRIOS

TOTAL

VASOS SANITÁRIOS

VASOS

Alunos
Professores e
Funcionários
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Pessoas com
deficiência
física
1.11 O sistema de fornecimento de água para beber é feito por meio de:

a) bebedouros
b) filtros
c) outros

1.12 Área disponível para ampliação

SIM
( )
( )
( )

SIM (

)

NÃO
( )
( )
( )

NÃO (

)

1.13 Localização da área para ampliação, se houver.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.14

Informações gerais
a) Qual a previsão de matrículas para cada curso?
_________________________________________________________________
b) Qual a capacidade máxima de matrículas para cada curso?
_________________________________________________________________

c) Biblioteca
1. Número de volumes:
_________________________________________________________________
2. O acervo está bem distribuído em relação às diferentes áreas de conhecimento?
SIM (

)

NÃO (

SIM (

)

NÃO (

SIM (

)

NÃO (

)

3. Acesso a sistemas fechados de televisão?
)

4. Acesso à Internet?
)
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5. Tem espaço com mesas e cadeiras para leitura e pesquisa?
SIM (

)

NÃO (

)

d) Centro de documentação (A instituição de ensino dispõe de livros e formulários
necessários para a escrituração escolar?)
SIM
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

1. Livro de Matrícula
2. Diário de Classe
3. Livro de Atas de Resultados Finais
4. Livro de Ocorrências
5. Caderneta Escolar
6. Ficha Individual de Aluno
7. Dispõe de material exigido para secretaria e arquivo?
8. De que outros materiais dispõe a instituição de ensino?

NÃO
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

e) Mobiliário escolar
1. Possui mobiliário com ergonomia adequada? SIM (
2. Possui carteiras para canhotos?
3. O mobiliário atende à população escolar?
1.15

)

SIM (
SIM (

NÃO (
)

)

)

NÃO (
NÃO (

)
)

Outras informações:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Parte II - Roteiro para o Laudo de Verificação Prévia
2) As informações sobre a Verificação Prévia, baseadas nos dados do questionário da
Parte I deste ANEXO, que será incorporado ao Laudo, seguirão os itens abaixo:
2.1
2.2

preliminares;
data da inspeção;
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2.3
2.4
2.5

situação legal da instituição de ensino;
parecer opinativo sobre as condições de infraestrutura física, equipamentos e
instalações da instituição de ensino; e
data e assinatura do responsável pela Verificação Prévia.

OBS: O Responsável pela Verificação deverá lançar a informação concisa no Livro de
Ocorrências da instituição de ensino.

Parte III – Documentação que também deverá ser disponibilizada para que o NTE
proceda a Verificação Prévia

1 – Documentação da mantenedora – pessoa jurídica:
a) cópia do registro comercial em caso de empresa individual; cópia de ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, quando for o caso, cópias dos documentos de
eleição de seus administradores; cópia de ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de comprovação da eleição da diretoria;
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Contribuintes (CNPJ), prova de
inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver,
relativamente à sede da mantenedora, com o código e descrição da atividade
econômica principal/secundária, qual seja, Educação Profissional Técnica de Nível
Médio;
c) prova de domicílio e prova de regularidade fiscal dos sócios e da mantenedora com
a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, na forma da lei;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) dispensado quando se tratar de mantenedora iniciante,
composta de sócios sem participação precedente em outras pessoas jurídicas;
e) cópia do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento ou de outro
documento expedido pelo poder público municipal declarando a possibilidade de
funcionamento de instituição de ensino no local previsto, por prazo não inferior a
dois anos.

2 – Documentação da mantenedora – pessoa física:
a)
b)

a mesma documentação exigida para pessoa jurídica, exceto a prevista na alínea
“d”;
cópia do documento de identidade, documentação relativa à regularidade fiscal,
incluindo prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas.

3 – Documentação da instituição de ensino:
a) denominação, informações de identificação da instituição e atos legais de
funcionamento;
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b) nome da instituição de ensino, endereço, cursos oferecidos, turnos de
funcionamento e número de alunos por sala/classe;
c) quadro demonstrativo comprovando disponibilidade de salas que permitam o
funcionamento adequado das diferentes classes, de acordo com turmas e turnos
previstos, cujas dimensões contemplem 1.20 m² por aluno, no mínimo;
d) previsão do número de alunos por turma, série, módulo ou semestre e turno;
e) centro de documentação e biblioteca, com indicações sobre sua área física,
organização, acervo de livros e periódicos especializados, meios e recursos na área
de informática;
f) opções de laboratórios ou equipamentos a serem utilizados, destacando o número de
computadores à disposição do curso e as formas de acesso a redes de informação e
os equipamentos específicos para cada curso;
g) prova de ocupação legal do prédio, incluindo conjunto de plantas arquitetônicas,
aprovados pelo poder público, discriminando a descrição de serventias e plano de
expansão física (se a implantação dos cursos for gradativa).

ANEXO II
DOCUMENTAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS

1 – Documentação da mantenedora – pessoa jurídica:
a) requerimento ao Presidente do Conselho Estadual de Educação solicitando
Credenciamento da instituição e Autorização de curso e suas respectivas
renovações;
b) qualificação profissional e comprovação de idoneidade dos mantenedores;
c) demonstração de patrimônio e capacidade financeira própria para manter
instituições de ensino;
d) experiência e qualificação profissional dos dirigentes do estabelecimento de ensino.

2– Documentação da instituição de ensino:
planilha de custos e planejamento econômico-financeiro do processo de implantação
da instituição e de cada curso proposto, com indicação das fontes de receita e
principais elementos de despesa.
3 - Documentação Pedagógica:
a) cópia do Projeto Político Pedagógico, do Plano de Curso e do Regimento Escolar.
b) cópia do Plano de Curso deverá atender ao disposto no art. 20 da Resolução
CNE/CEB nº 06/12 contendo:
I - identificação do curso;
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II - justificativa e objetivos;
III - requisitos e formas de acesso;
IV - perfil profissional de conclusão;
V - organização curricular;
VI - critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores;
VII - critérios e procedimentos de avaliação;
VIII - biblioteca, instalações e equipamentos;
IX - perfil do pessoal docente e técnico;
X - certificados e diplomas a serem emitidos.
c) cópia do Regimento Escolar obedecendo a legislação específica vigente. Quando a
instituição ministrar diversas modalidades de ensino, o Regimento Escolar deverá
garantir as especificidades da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
4 - Para instruir processos junto ao CEE observar os itens a seguir:
a) Para Credenciamento de Instituição acompanhado da solicitação de primeira (as)
Autorização para funcionamento de curso: Apresentar Requerimento de solicitação
do pleito; documentos e informações constantes no Anexo I e documentos
administrativos e pedagógicos do Anexo II.
b) Para Renovação de funcionamento do curso ainda vigente, em conformidade com o
Art. 18 desta Resolução: Requerimento de solicitação do pleito; Alvará vigente;
Plano de Curso; Relatório com os indicadores alcançados com a oferta do curso e o
atendimento as recomendações constantes no ato da autorização; certidões
negativas. Apresentar o Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar apenas no
caso de alterações realizadas pela escola em função de demandas internas ou
atualização da legislação.
c) Para Autorização de novos cursos de Estabelecimentos credenciados: Requerimento
de solicitação do pleito; Anexo I, Partes I, II e III, item 1; Plano de Curso.
d) Para Mudança de Entidade Mantenedora: Requerimento de solicitação do pleito; e
Parte III do Anexo I.
e) Para Mudança de Denominação do Estabelecimento de Ensino: Requerimento de
solicitação do pleito e CNPJ com a nova denominação (Parte III, item 1, alínea “b”
do Anexo I).
f) Para Mudança de Endereço: Requerimento de solicitação do pleito; Partes I e II do
Anexo I, Parte III, 1, alíneas “b” e “e”.
g) Nos casos de Alteração do Plano de Curso e Regimento Escolar encaminhar junto
com o Requerimento de solicitação, os referidos documentos para análise e nova
aprovação.
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ANEXO III

INSTRUÇÕES PARA DETALHAMENTO DO PLANO DE CURSO
I - Identificação do curso:
•

Fazer um breve resumo com a identificação do curso informando as principais
características do mesmo.

•

Apresentar os indicadores de demanda de mercado para a Oferta do Curso, a partir de
informações sobre o Território de Identidade, ao qual pertence, citando as fontes de
pesquisa, com destaque para o Município que irá ofertar o curso, destacando:

II - Justificativa e objetivos:

perfil e vocação econômica e social;
população total por faixa etária e nível de escolaridade;
número de escolas e de matrículas do ensino fundamental e médio;
existência ou não de instituições que ofertam cursos técnicos de nível médio
na mesma ocupação, área ou em outras áreas profissionais;
número e características de empresas (pequeno, médio e grande porte) e/ou
outras instituições demandantes do profissional a ser qualificado.
•

Apresentar os objetivos gerais e específicos do curso.

•

Estabelecer os critérios de acesso para o Curso pleiteado, atentando para as
especificidades que alguns cursos exigem, a exemplo da idade mínima.

•

Apresentar o perfil da Habilitação e das Qualificações, se houver, adequados ao Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos (CNCT –MEC) vigente.

•

A organização curricular deverá obedecer às Diretrizes Nacionais para a Educação
Nacional de Nível Técnico vigente e às disposições da legislação educacional,

III - Requisitos e formas de acesso:

IV - Perfil profissional de conclusão:

V - Organização curricular:
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informando sobre os objetivos, descrição dos componentes curriculares com as
respectivas competências, habilidades, bases tecnológicas e referências bibliográficas
básicas, bem como, regime escolar, duração do curso, dias letivos semanais e anuais,
horas-aula diárias e semanais, estágio curricular (se for o caso).
•

Matriz Curricular constando os seguintes indicadores fixos: carga horária total do curso;
carga horária de estágio; duração da hora-aula; número de dias letivos semanais (2ª a 6ª
ou 2ª a sábado/05 dias e/ou 06 dias letivos/semana); número de horas-aula diárias e
semanais; número de semanas letivas; número de dias letivos previstos para a
integralização do curso; duração do curso; eixo tecnológico; e ano de vigência.

•

Plano de Estágio Supervisionado e, nos casos em que o mesmo seja obrigatório,
apresentar comprovação de convênios ou protocolo de intenções firmados com
entidades/instituições/empresas devidamente caracterizadas e compatíveis com o curso
pleiteado.

•

Os critérios para aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores deverão
estar de acordo com Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, vigente.

VI - Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências
anteriores:

VII - Critérios e procedimentos de avaliação:
• Descrever a Sistemática de Avaliação adotada para aprovação de desempenho e
frequência.
•

Estabelecer, de acordo com a deliberação da Câmara de Educação Profissional deste
Conselho, a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), que deverá ser calculada
sobre a carga horária de cada componente curricular.
VIII - Biblioteca, instalações e equipamentos:
• Os títulos e quantidade de exemplares do acervo bibliográfico, geral e específico, deverão
ser atualizados e apresentados em conformidade com as regras da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), da Lei 12.244/2010 e da Resolução CEE 07/2015.
• Os laboratórios e/ou outros espaços destinados as aulas práticas deverão estar adequados
ao que requer o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT –MEC), vigente.
• Apresentar Videoteca com acervo específico e atualizado do curso pleiteado.
IX - Perfil do pessoal docente e técnico:
• Qualificação profissional do diretor da instituição de ensino, do secretário, do coordenador
pedagógico, do coordenador de curso ou cursos e demais integrantes do corpo técnicoacadêmico, de acordo com o Art. 12 da Resolução CEE 026/2016;
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• Nos casos de renovação de cursos, apresentar a relação do corpo docente com qualificação
profissional acompanhada de cópia do diploma (frente e verso) e de declaração de
aceitação de contrato de trabalho para ministrar a disciplina indicada.
• Nos casos de primeira autorização de curso, apresentar um plano com previsão quantitativa
de docentes necessários e com formações compatíveis para o desenvolvimento dos
componentes curriculares constantes na matriz do curso, observando o Art. 38 desta
Resolução.
X - Certificados e diplomas a serem emitidos:
•

Os modelos apresentados de diploma, histórico escolar e certificados, quando for o caso,
deverão estar em conformidade com o Art. 36, parágrafos 2º, 3º e 4º desta Resolução e
com o que dispõe as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, vigente.

•

Incluir no Diploma/Certificado um campo para a inserção do número do cadastro do
Sistema do MEC para que o mesmo tenha validade nacional para fins de exercício
profissional.
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