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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Deliberação CEE 134, de 24-6-2015 
Altera e acrescenta dispositivos à Deliberação CEE 
97/2010, que Fixa normas para credenciamento 
e recredenciamento de instituições de ensino e 

autorização de cursos e programas de educação 
a distância, no ensino fundamental e médio para 
jovens e adultos e na educação profissional técnica 
de nível médio, no sistema de ensino do Estado 

de São Paulo 

O Conselho Estadual de Educação, de acordo com o disposto 

no inciso I do artigo 2º da Lei estadual 10.403, de 06-07-1971 e 

considerando a Indicação CEE 137/2015, Delibera: 
Artigo 1º - Acrescenta-se o Parágrafo 3º ao Artigo 5º da 

Deliberação CEE 97/2010, com a seguinte redação: 
§ 3º A Comissão de Especialistas será sempre custeada pela 
instituição requerente. 

Artigo 2° - O caput do Artigo 10 da Deliberação CEE 97/2010 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 10 - A criação de novos polos dentro do Estado de São 
Paulo condiciona-se à prévia autorização do Conselho Estadual 

de Educação, após análise da Comissão de Especialistas, nos 
termos do Artigo 5º. 
Artigo 3º - Acrescentam-se três novos artigos, 10 A, 10 B e 

10 C, à Deliberação CEE 97/2010, com a seguinte redação: 
Artigo 10 A - No sistema de ensino do Estado de São Paulo, 

o pedido de autorização para a criação de polos de instituições 
autorizadas e credenciadas em outra unidade da Federação 

deverá atender aos seguintes requisitos: 
I - comprovação de que o pedido a que se refere o caput 
deste Artigo está em conformidade com o projeto pedagógico da 

instituição de ensino; 
II - comprovação de autorização do respectivo Conselho de 

Educação para criação de polos em unidade federativa diversa 
devidamente publicada em Diário Oficial; 

III - apresentação de informações acerca de processo e 
forma de avaliação final dos alunos, de expedição de histórico 
escolar, de conclusão de etapa e modalidade, e de diplomas ou 

certificados de conclusão, com as especificações cabíveis, observada 
a legislação em vigor. 

§ 1º - As informações do inciso III deste Artigo deverão ser 
amplamente divulgadas aos alunos no ato de matrícula e constar 

em todo material de divulgação das atividades de polo. 
§ 2º - Aplicam-se à criação de polos, tratada neste Artigo, as 
demais disposições desta Deliberação, no que couber. 

Artigo 10 B - Os órgãos próprios do sistema de ensino do 



Estado de São Paulo supervisionarão, na forma da lei, os polos, 

cursos e ações realizadas no seu território por instituições de 
ensino com sede em outra unidade da Federação. 

Artigo 10 C - O prazo de autorização de funcionamento dos 
polos será de até cinco anos, com possibilidade de renovação. 

Parágrafo único - No caso de descredenciamento ou encerramento 
das atividades da instituição de ensino na unidade 
federativa de origem, os polos instalados em São Paulo terão sua 

autorização imediatamente encerrada. 
Artigo 4º - Esta Deliberação entrará em vigor na data da 

publicação de sua homologação pela Secretaria de Estado da 
Educação. 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, 
a presente Deliberação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 10-06-2015. 
Cons. Francisco José Carbonari 

Presidente 
DELIBERAÇÃO CEE 134/15 - Publicado no D.O. em 00/0/2015 
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ASSUNTO 
Educação a Distância 
RELATORA 

Consª Sylvia Gouvêa 
INDICAÇÃO CEE 

Nº 137/2015 CEB Aprovado em 10/6/2015 
CONSELHO PLENO 

1. RELATÓRIO 
Este Colegiado desde há muito se preocupa com a educação 
a distância e emitiu várias regulamentações sobre o assunto 

a partir do Decreto Federal 5.622, de 19-12-2005, cujo Artigo 
11 determina que "compete às autoridades dos Sistemas de 

Ensino Estadual e do Distrito Federal promover os atos de credenciamento 
de instituições para oferta de cursos a distância, no 

nível básico, no âmbito da respectiva unidade da Federação, nas 
modalidades Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e 
Educação Profissional". 

Os constantes avanços na modalidade e a grande expansão 
de sua oferta, movida pela procura, resulta na necessidade de 

atualizar as normas de educação a distância no sistema de ensino 
do Estado de São Paulo. Em 2010, foi aprovada a Deliberação 

CEE 97/2010, fundamentada na Indicação CEE 97/2010, que 
atualmente regulam as atividades do sistema paulista. 
A mesma Indicação, acima referida, previa que a Deliberação 



a ser então submetida ao Conselho Pleno não se esgotava em si 

mesma, e já apontava, entre outros aspectos, para a preocupação 
com o fato de que na essência da Educação a Distância “limites 

geográficos praticamente inexistem”. 
Chama, também, a atenção para o Artigo 8º do Decreto 

Federal 5.622/05, que “preconiza o regime de colaboração e 
define que o Ministério da Educação organizará e manterá 
sistema de informação aberto ao público, disponibilizando 

dados nacionais referentes à educação a distância. Embora a 
colaboração entre União e Estados ainda não tenha se efetivado 

com clareza, pretende-se valer de medidas que contribuam para 
o aperfeiçoamento da educação a distância, assim como da 

colaboração referida, uma vez que, se o regime de colaboração é 
importante na área da educação, certamente ele é fundamental 
quando se discute a sua normatização na educação a distância”. 

Por outro lado, o Plano Nacional de Educação, de 2014, que 
fixa as METAS E ESTRATÉGIAS para a próxima década, acertadamente 

se preocupa em “triplicar as matrículas da educação profissional 
técnica de nível médio” (Meta 11) e define como uma 

das estratégias “fomentar a expansão da oferta de educação 
profissional técnica de nível médio na modalidade de educação 
a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar 

o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado 
padrão de qualidade”. (Estratégia 11.3) 

Nesse sentido também se manifestou o ilustre Conselheiro 
Carlos Roberto Jamil Cury, no Parecer CNE/CEB 11/2000: 

“educação a distância sempre foi um meio capaz de superar 
uma série de obstáculos que se interpõem entre sujeitos que 
não se encontrem em situação face a face. (...) Sua importância 

avulta cada vez mais em um mundo dependente de informações 
rápidas e em tempo real. Ela permite formas de proximidade 

não-presencial, indireta, virtual entre o distante e o circundante 
por meio de modernos aparatos tecnológicos. Sob este ponto de 

vista, as fronteiras, as divisas e os limites se tornam quase que 
inexistentes”. 
E conclui: “Nesse sentido, os governos e a sociedade como 

um todo devem estar muito atentos ao fato indesejável de a 
educação a distância vir a se constituir numa nova forma de 

discriminação e de alijamento de parte da população mundial a 
uma educação equânime”. 

O Brasil é um país de dimensões continentais, apresenta 
grande diversidade nos seus aspectos culturais e, nesse contexto, 
existe um contingente numeroso de pessoas em busca de uma 

educação que se desenvolve, principalmente, nas modalidades de 
Educação de Jovens e Adultos e de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio. Cursos de alto padrão se estruturam em diferentes 
Estados, também de acordo com as necessidades regionais 

mas, limitados pela atual legislação, ficam restritos às fronteiras 
geográficas, não podendo atender, sequer, interessados que residam 
a cem metros fora desses limites. Desse modo, as diferenças 



regionais se acentuam: regiões mais desenvolvidas progridem, 

enquanto outras não têm acesso aos avanços da modernidade. 
2. CONCLUSÃO 

A Câmara de Educação Básica, a quem compete credenciar 
e autorizar cursos a distância, nas modalidades acima referidas, 

tendo em vista todos os aspectos relatados e igualmente preocupada 
com o necessário controle da fiscalização e da qualidade 
dos cursos oferecidos e com medidas que visam coibir abusos 

e outras que pretendem apoiar projetos sérios, previstos na 
Indicação CEE 97/2010, submete ao Colegiado o anexo Projeto 

de Deliberação. 
São Paulo, 01-06-2015 

a) Consª Sylvia Gouvêa 
Relatora 
3. DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Educação Básica adota como sua Indicação, o 
Voto da Relatora. 

Presentes os Conselheiros: Ana Amélia Inoue, Antônio Carlos 
das Neves, Francisco Antônio Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Laura 

Laganá, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Priscilla Maria Bonini 
Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia Gouvêa. 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 03-06-2015. 

a) Cons.° Francisco Antônio Poli 
Presidente da CEB 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, 

a presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 10-06-2015. 
Cons. Francisco José Carbonari 

Presidente 
 

DIRETORIAS DE ENSINO 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO 

E FINANÇAS 

Comunicado 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores de Escola e 

Responsáveis pelas Unidades Executoras Beneficiárias do Programa 
PDDE Mais Educação - 2015. 
A Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFI - de 

acordo com a Resolução CD/FNDE 5, de 31-03-2014, que dispõe 
sobre a efetivação das transferências de recursos, destinados ao 

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e demais ações vinculadas 

e fundamentação legal, comunica que o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC efetuou no mês 
de maio a transferência de recursos financeiros do PDDE Mais 
Educação - (2ª parcela 2014 - 221 escolas e COMPL. 2ª parcela 

2014 - 16 escolas) totalizando 237 escolas. Informamos, ainda, 
que neste mês de junho estão sendo transferidos recursos do 

PDDE Mais Educação e que as unidades deverão atentar para os 
depósitos que poderão ocorrer. 



As unidades escolares deverão consultar o site do FNDE 

(www.fnde.gov.br): 
- Programa/PDDE/Consulta/Sistema/Relação de Unidades 

Executoras (REx); 
- Selecionar o link “O que você deseja?” e, no menu que 

se abre na opção Secretarias de Educação, clicar em “Liberação 
de verbas para programas”. Na próxima página, selecionar o 
Exercício 2015, no campo “Programa” selecionar “Todos os 

Programas”, inserir o número do CNPJ da APM e clicar no botão 
“Buscar”. 

Deverão solicitar extratos bancário da conta corrente e da 
conta aplicação para confirmar o recebimento do repasse, atentando 

para as obrigações dos Artigos 13, 14 e 15 da Resolução 
CD/FNDE 10, de 18-04-2013. 
 

Editais 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - 

REGIÃO DE PIRACICABA 

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 

Médio 

E.E. JOÃO GUIDOTTI 

Convocação 
A Direção da E.E. João Guidotti, Diretoria de Ensino de 

Piracicaba, situada à Rua Anhanguera, 409, Morumbi, Piracicaba, 
SP, convoca o professor Rodrigo Marques de Menezes, 

RG 29.142.781-9, PEB-II-SQF-QM, para comparecer a Unidade 
Escolar no horário das 8 às 17 horas para tratar da sua vida 
funcional em caráter de urgência. 

E.E. DOM ANIGER FRANCISCO DE MARIA MELILLO 

Convocação 
A Direção da E.E. Dom Aniger Francisco de Maria Melillo 
convoca Elizabeth Pereira Cabral, RG 13.382.072, a comparecer 

nessa Unidade Escolar, no prazo de 3 dias úteis, à Rua Pau Brasil, 
s/nº (antiga Rua 4), Bosques do Lenheiro, Piracicaba - SP, para 

tratar de sua vida funcional. 

E.E. PROF. HÉLIO PENTEADO DE CASTRO 

Convocação 
A Direção da E.E. Prof. Hélio Penteado de Castro, Diretoria 

de Ensino de Piracicaba, situada à Rua Ipeúna, s/nº, Pq. Piracicaba 
- Piracicaba - SP, convoca a Profª Beatriz Fernanda Alves 

Fuentes, RG 48.141.562-2, PEB II-SQF-QM, para comparecaer a 
esta Unidade Escolar no horário das 8 às 17 horas para tratar da 

sua vida funcional em caráter de Urgência. 

E.E. EDSON RONTANI 

Convocação 
A Direção da E.E. Edson Rontani convoca o Conselho de 

Escola para deliberação e aprovação do Plano de Reposição. 
A Reunião será realizada em 29-06-2015 (segunda-feira), às 



17 horas. 

E.E. PEDRO MORAES CAVALCANTI 

Convocação 
A Direção da E.E. Pedro Moraes Cavalcanti convoca os 

membros do seu Conselho de Escola a participarem de uma Reunião, 
no dia 29/06, às 15 horas, Av. Dois Córregos, 3.701, Jardim 
Nova Iguaçu, para deliberar sobre o Plano de Reposição de aulas 

relativa ao período de 13 de março a 12-06-2015, conforme a 
Instrução Conjunta CGRH/CGEB, de 16-6-2015, alterada pela 

Instrução Conjunta CGRH/CGEB, de 19-6-2015. 
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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Procedimento 

Ordinário 0023816-70.2010.8.26.0451 – 12ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 

nome de HELENA KRAIDE SOFFNER, RG. 4.795.730, Professor 
Educação Básica I, SQC-II-QM, da Diretoria de Ensino Região 

de Piracicaba, a interessada faz jus ao “recálculo dos adicionais 
de tempo de serviço (quinquênio) da autora, que deverá incidir 
sobre todas as gratificações e vantagens pecuniárias constantes 

dos demonstrativos de pagamento, salvo as verbas eventuais e 
a vantagem da sexta-parte, apostilando-se”. 

(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Procedimento 
Ordinário 0021972-85.2010.8.26.0451 – 9ª Câmara de 

Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em nome 
de MARLI DE SOUZA SANTOS, RG. 4.322.790-9, Oficial Administrativo, 

SQC-II-QSE, da Diretoria de Ensino Região Piracicaba, 
em Piracicaba, a interessada faz jus ao “recálculo do adicional 

por tempo de serviço (quinquênio), que deverá incidir sobre 
todas as gratificações e vantagens pecuniárias constantes dos 
demonstrativos de pagamento, salvo as verbas eventuais e a 

vantagem da sexta-parte, reconhecida ainda a prescrição quinquenal 
das parcelas”. 

(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 

Considerando de Efetivo Exercício no dia 23-06-2015, 
por 08 horas, em que os professores coordenadores Laudicéia 
Pereira Doná, RG20,079.087; Maria Madalena Lopes, RG. 



24.711.534-4; Claudia Maria P. M . Zanatta, RG. 11.113.622-9; 

Alessandra S.C. Gerage, RG 19.928.093-9; Cristina Gomes de 
Deus, RG:30.684.340-7, Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 

– SP, participaram da Orientação Técnica do EFAI, realizado nas 
dependências da Diretoria de Ensino – Região Piracicaba, em 

atendimento aos Termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8º, II 
da Resolução SE 58/2011. 

Considerando de Efetivo Exercício no dia 23-06-2015, 

por 04 horas, em que o professor: Léia Ap. Pasqual Boaventura, 
RG 16.393.997-4; Neliane Cristina Oliveira, RG 19.444.035; 

Daniele Aparecida da Silva Pagnan, RG 19.444.247-0; Sônia 
Pacheco Guardiã, RG 9.197.773-3, Marisete Aparecida Juvenal, 

RG 17.671.028; Roberta Cortozi José, RG 20.081.051; Maria 
Aparecida F. Meneghetti, RG 13.654.683; Sandra R.S. Tavares 
Racosta, RG 15.434.620; Adriana M. Levorato Carmezini, RG 

19.571.331-X; Nélvia Lúcia Aguilar Serpa Vale, RG 20.275.580; 
Selma Castilho, RG 15.612.754-4; Patrícia Claudia Silva de 

Lucca, RG 18.896.846-5, Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
– SP, participou da Orientação Técnica do EFAI, realizado nas 

dependências da Diretoria de Ensino – Região Piracicaba, em 
atendimento aos Termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8º, II 
da Resolução SE 58/2011. 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos 
NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO 

Averbando Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 

Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação 
da LC 1048/08 e Despacho do Governador de 22, publicado 

no D.O. de 23-11-2011 aos funcionários das respectivas Unidades 
Escolares, abaixo identificados, 90 dias de licença-prêmio a 
que faz jus, referente ao período aquisitivo mencionado: 

EE PROF. ADOLPHO CARVALHO 
ROSEMEIRE CRISTINA FERREIRA, RG 22.850.505-7, Agente 

de Organização Escolar, SQF-I-QAE, PULP 1066/0068/2013, Certidão 
133/2015, períodos 21-10-2003 a 18-10-2008. 

Averbando a Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, nova redação dada pela LC 
1.048/2008 aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, 

abaixo identificados, 90 dias de licença-prêmio a que faz jus, 
referente ao período aquisitivo mencionado: 

EE DR. ANTÔNIO PINTO DE ALMEIDA FERRAZ 
CELINA CASEMIRO DA SILVA, RG 5.856.508, Professor 

Educação Básica II, SQC-II-QM, PULP 569/0068/2015, Certidão 

134/2015, período 19-02-1990 a 09-02-1992; 13-02-1992 a 
26-07-1992; 14-02-1995 a 13-02-1996; 19-03-1996 a 13-10- 

1997. 
EE DR. SAMUEL DE CASTRO NEVES 

ROSELI STENICO TANAJURA, RG 17.671.657-9, Professor 
Educação Básica I, SQC-II-QM, PULP 492/0068/2010, Certidão 

135/2015, período 28-02-2010 a 26-02-2015. 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 24-6- 



2015 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 
Judicial 0004542-68.2012.8.26.0575 – 2ª V.J, encabeçada por 

SANDRO JOSÉ CELESTE, o interessado abaixo faz jus ao “Recálculo 
dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio), com base 

nos proventos integrais, excluindo as vantagens pecuniárias 
eventuais”. Sandro José Celeste, RG. 24.860.497-1, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM, da EE “Dr. Antonio Pinto A. Ferraz”, 

em Piracicaba; (O objeto dessa ação não altera os demais 
enquadramentos, prevalecendo as apostilas já publicadas). 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias dos Diretores de Escola, de 24-6-2015 
EE ADEMAR VIEIRA PISCO 

Concedendo, nos termos do §3º do artigo 60 da Lei 8213 
de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF – 1, de 21-11-2008, publicado no DO de 22-11-2008 ao 

interessado abaixo relacionado: 
LUCIENE VASQUEZ DE JESUS, RG 26.360.667-3, PEB II 

SQF-I-QM-SE, classificada na EE Ademar Vieira Pisco, 15 dias de 
auxílio doença no período de 19/06/15 a 03/07/15. 
EE.Profª Juracy Neves de Mello Ferracciú 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 
8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 

UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 

relacionada: 
Esvaíra Isabel Matheus de Oliveira, R.G.7.672.329-x, PEB 
II, SQF-I-QM-SE, classificada na EE.Profª Juracy Neves de Mello 

Ferracciú, 15 dias de auxílio-doença a partir de 22-06-2015 a 
06-07-2015. 

 


