
 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 330/2001 – CEE/MA 

Dispõe sobre a oferta de cursos de graduação no 
Estado do Maranhão por Instituições de Ensino 
Superior de outras Unidades da Federação. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando as freqüentes solicitações, formuladas por Instituições de Ensino 
Superior – IES de outras Unidades de Federação, para oferta de cursos superiores no 

Maranhão; 

Considerando o significado percentual de professores com atuação na Educação 
Básica deste Estado sem a devida habilitação; 

Considerando os artigos 8º e 87 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, e o 
Decreto nº 3860, de 09 de julho de 2001; 

Considerando, ainda, o pronunciamento da SESU/MEC expresso no Ofício nº 
11.507, de 26 de setembro de 2000. 

Considerando, enfim, o que ficou decidido em reunião deste Conselho, realizado 
nesta data; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - As Instituições de Ensino Superior de outras Unidades da Federação 
poderão oferecer cursos de graduação em municípios do Estado do Maranhão, somente em 
regime especial e em caráter temporário e emergencial, desde que autorizadas  previamente 
por este Conselho e atendidos os requisitos mínimos prescritos na presente Resolução. 

 

Art. 2º - O pedido para oferta de cursos de graduação de que trata o Art. 1º desta 
Resolução, será protocolado no Conselho Estadual de Educação do Maranhão, 
acompanhado da seguinte documentação mínima: 

I) Autorização do Conselho de Educação do Estado da Instituição requerente, 
para atuação fora da sua unidade federativa. 

II) Ato de reconhecimento de cada curso a ser oferecido. 

III) Carta de Intenções sobre Acordo ou Convênio a ser firmado entre as 
instituições interessadas. 

IV) Resultados do Exame Nacional de Cursos, sobretudo do(s) curso(s) que 
pretende oferecer; Relatório circunstanciado do desempenho da IES, quando da oferta de 
curso(s) em outra(s) Unidade(s) da Federação, se for o caso. 

V) Projeto político-pedagógico de cada curso, com especial detalhamento dos 
seguintes tópicos: 

a) Justificativa, especificando a necessidade do oferecimento do curso fora da 
sede e caracterizando o município e região de influência onde o curso será ministrado; 

b) Objetivos do curso e estratégias de realização; 

c) Proposta Curricular;  
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d) Relação do corpo docente que atua na sede da IES e a do corpo docente que 
realmente irá ministrar o curso fora da sede, com a respectiva qualificação 
profissional e responsabilidade acadêmica assumida; 

e) Sistemática de acompanhamento e avaliação do projeto; prevendo 
encaminhamento de Relatório ao Conselho Estadual de Educação do 
Maranhão, ao final de cada etapa. 

Art. 3º - A concessão de autorização para oferta dos cursos de que trata a 
presente Resolução fica condicionada à impossibilidade, devidamente atestada pelas 
instituições públicas e privadas sediadas neste Estado, de atendimento da demanda na 
região pleiteada. 

Art. 4º - A autorização dos cursos de que trata esta Resolução será 
formalizada mediante Ato do Conselho Estadual de Educação que fixará o período de 
funcionamento, o número de vagas e os municípios que sediarão os cursos. 

Art. 5º - Os cursos autorizados deverão entrar em funcionamento no prazo 
máximo de 12 meses, contados a partir da data da concessão, findo o qual ficará 
automaticamente sem efeito a autorização. 

Art. 6º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário deste Conselho. 

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se 

 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, em São Luís, 22 de novembro de 2001 

 

 

Maria Lúcia Castro Martins 

Presidente – CEE  

 
 

José Maria Ramos Martins 
 
 
 

Anna Maria Patello Saldanha 
 
 
 

Maria do Perpétuo Socorro Azevedo Carneiro 
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Solange Silva Buzar 
 
 
 

Vera Lúcia Lobato Almeida 

 

 

José Ribamar Bastos Ramos 

 

 

 

Beatriz Martins de Andrade 

 

 

 

Terezinha de Jesus Braga Santos 

 

 

 

José Maria Cabral Marques 
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