
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº  109/2011-CEE/MA 
Delega competência à Supervisão de Inspeção Escolar da 

Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, para fim de 

regularização do percurso escolar de egressos da Educação 

Básica do Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, e dá outras 

providências  
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições 

legais, 

considerando os resultados da aplicação da Resolução nº 158/2001 - CEE/MA e o que 

ficou deliberado em Sessão Plenária deste Colegiado, nesta data, 

 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Fica delegada competência à Supervisão de Inspeção Escolar da Secretaria de 

Estado da Educação para, nos termos desta Resolução, regularizar pendências relativas ao percurso 
escolar de egressos do Ensino Fundamental e Médio das redes pública e privada do Sistema Estadual 
de Ensino do Maranhão. 

 

Art. 2º - A regularização a que se refere o artigo anterior dar-se-á de acordo com as 

seguintes normas: 

SITUAÇÃO NORMA 

a)      O egresso cursou série do Ensino 

Fundamental ou Médio, com aproveitamento 

e frequência em escola irregular, e obteve 
aprovação em concurso público em que 
foram aferidos conhecimentos relativos à 

série cursada em escola irregular. 

A Supervisão de Inspeção Escolar validará os 

estudos nos casos dos incisos I, II e III, e convalidará 

os estudos no caso do inciso IV do § 2º deste artigo. 

b)      O egresso foi reprovado em série ou 

disciplina do Ensino Fundamental ou Médio, 

mas cursou com frequência e 

aproveitamento a última série do Ensino 
Fundamental ou Médio em escola 

reconhecida, e foi aprovado em concurso 

público em que foram aferidos 

conhecimentos relativos à série ou disciplina 

em que foi reprovado. 

A Supervisão de Inspeção Escolar validará os 

estudos da série ou disciplina em que o egresso foi 

reprovado. 

c)  O egresso não cursou série ou disciplina do 

Ensino Fundamental ou Médio, mas cursou 

com frequência e aproveitamento a última 

série do Ensino Fundamental ou Médio em 

escola reconhecida, e foi aprovado em 

concurso público em que foram aferidos 

conhecimentos relativos à série ou disciplina 
não cursada. 

A Supervisão de Inspeção Escolar considerará 

suprida a exigência dos estudos não realizados. 

d)  O egresso concluiu o Ensino Fundamental 
ou Médio em escola irregular. 

A Supervisão de Inspeção Escolar determinará a 
realização de exames especiais referentes à última 

série da etapa cursada. 
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§1º A Supervisão de Inspeção Escolar designará a escola da Rede Pública Estadual, com o 

respectivo curso reconhecido, para efeito de expedição do certificado a que fizer jus o requerente, 

nos casos previstos neste artigo. 

§2º- Para os efeitos desta Resolução,  consideram-se escolas irregulares:  
I-      as que oferecem cursos sem a devida autorização de funcionamento;  
II-     as que solicitaram autorização de funcionamento, mas tiveram seu pedido indeferido 

por não satisfazerem as condições mínimas legais;  
III-   as que solicitaram autorização de funcionamento, mas não cumpriram, no prazo 

determinado, as instruções e diligências baixadas por este Conselho; 
IV-     as que, anteriormente autorizadas, tiveram vencido o prazo de autorização de 

funcionamento.  
 

Art. 3º- No Histórico Escolar do egresso, deverão constar os dados referentes a séries, 

disciplinas, etapas de ensino validadas ou convalidadas, exames especiais realizados, e os respectivos 

estabelecimentos de ensino responsáveis pela regularização de seu percurso escolar. 
Art. 4º- As solicitações de regularização de vida escolar serão protocoladas e encaminhadas à 

Supervisão de Inspeção Escolar para exame e decisão, com base na presente Resolução.  

Parágrafo Único – As Unidades Regionais de Educação encaminharão à Supervisão de 

Inspeção escolar as solicitações nelas protocoladas. 

Art. 5º- O disposto nesta Resolução não se aplica a concluinte do Ensino Fundamental ou 

Médio de curso com prazo de autorização de funcionamento vencido, cabendo, no caso, à Supervisão 
de Inspeção Escolar determinar que a instituição de ensino ingresse junto ao Conselho Estadual de 

Educação com o pedido de regularização do curso.  
Art. 6º- Em caso de matrícula por transferência, as escolas de cursos reconhecidos 

avaliarão, mediante exames especiais, o aluno egresso de escola irregular, de forma a validar-lhe os 

estudos e inscrevê-lo na série ou etapa adequada, de acordo com o artigo 24 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 

Art. 7º- Esta Resolução não se aplica a alunos que mantenham vínculo com a escola, na 

forma regimental. 
 

Art. 8º- As situações não previstas nesta Resolução serão objeto de consulta ao Conselho 
Estadual de Educação.  

Art. 9º- Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogada a Resolução nº 158/2001-

CEE/MA. 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, 
em São Luís(MA), 01 de setembro de 2011. 

 

José Ribamar Bastos Ramos 

Presidente – CEE 
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