
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

CASA DE ALMEIDA OLIVEIRA 

 

RESOLUÇÃO Nº 119/2019 – CEE/MA 

Estabelece normas para a oferta de Educação a 
Distância – EaD, em instituições educacionais no 
âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Maranhão 
e dá outras providências. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pelos incisos IV e V do art.10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, considerando o disposto no Decreto Federal nº 9.057/2017; na Resolução CNE/CEB nº 1/2016; 
na Resolução CNE/CES nº 1/2016; e, ainda, o que foi deliberado em Sessão Plenária hoje realizada, 

 
 
RESOLVE: 
 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 1º - A presente Resolução estabelece normas para a oferta de Educação a Distância – 

EaD, na Educação Básica e Superior do Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e, em regime de 
colaboração, para as instituições educacionais pertencentes aos demais Sistemas Estaduais de 
Ensino nos cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
e de Educação de Jovens e Adultos.  

 
Art. 2º - A Educação a Distância caracteriza-se como modalidade educacional pela qual a 

mediação didático-pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de 
acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, que permitam o desenvolvimento de 
atividades educativas em espaços e/ ou tempos diferentes. 

 
Art. 3º - Para a oferta da Educação a Distância devem ser asseguradas as condições de 

acesso aos espaços e meios tecnológicos, em observância à legislação em vigor e às normas deste 
Conselho de Educação. 

 
§ 1º Entende-se por condições de acesso a disponibilização das condições de infraestrutura e 

de pessoal, na sede e nos polos de apoio presencial, necessárias ao atendimento das peculiaridades 
do trabalho pedagógico em EaD, pela entidade mantenedora da instituição credenciada.   

 
§ 2º A infraestrutura de que trata o parágrafo anterior envolve suporte de tecnologia de 

informação e de comunicação, equipamentos e materiais didáticos, inclusive laboratórios específicos, 
conforme curso ou programa. 

 
§ 3º Quando tratar de oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a instituição 

deve comprovar, previamente, as condições de prática profissional e de estágio supervisionado, 
quando for o caso.  
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Art. 4º - Para fins desta Resolução, compreende-se: 
 

I.  sede da instituição de ensino, como unidade de referência com localização definida no 
ato de credenciamento da instituição;  
 
II. polo de apoio presencial, como unidade acadêmica e operacional, para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas 
aos cursos e programas ofertados a distância, sob a coordenação e responsabilidade da 
instituição de ensino credenciada para EaD. 

 
Art. 5º - A Educação a Distância pode ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades 

educacionais: 
 
 I- na Educação Básica, abrangendo: 
 
a) Ensino Fundamental, como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergenciais, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;  
 
b) Ensino Médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;  
 
c) Educação Profissional Técnica de Nível Médio;  
 
d) Educação de Jovens e Adultos para o 2º segmento do Ensino Fundamental e para o Ensino 

Médio, nos termos do inciso II do art. 9º da Resolução CNE/CEB nº 03/2010.  
 
II - na Educação Superior, abrangendo: 
 
a) cursos de graduação, e  

 

b) pós-graduação.  
 
§ 1º Os cursos e programas de mestrado e doutorado a distância estão sujeitos à legislação 

específica do Sistema Federal de Ensino.  
 
§ 2º A idade mínima para ingresso em cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade de Educação a Distância (EaD), deve 
ser a mesma exigida como pré-requisito para esses cursos desenvolvidos presencialmente, de 
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com normas complementares definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação. 

 
Art. 6º - A oferta de Ensino Fundamental na modalidade a distância em situações emergenciais 

refere-se a pessoas que:  
 
I.  estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial; 
 
II. encontrem-se no exterior, por qualquer motivo; 
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III. vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial; 
 
IV. sejam compulsoriamente transferidas para regiões de difícil acesso, incluídas as   missões 

localizadas em regiões de fronteira; 
 
V. estejam em situação de privação de liberdade. 

 
Art. 7º - Na oferta de cursos na modalidade EaD, devem ser garantidas aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação as 
condições de acesso, permanência, progressão e conclusão dos estudos, conforme o disposto na 
legislação específica e com observância das demais normas estabelecidas para este Sistema 
Estadual de Ensino. 

 
Art. 8º - Os cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio e de Educação de Jovens e Adultos devem prever, obrigatoriamente, o mínimo de 30% de sua 
carga horária para momentos presenciais, com exceção daqueles no âmbito da área profissional da 
saúde que devem cumprir o mínimo de 50%.  

 
§ 1º A carga horária de que trata este artigo deve ser distribuída, harmonicamente, ao longo 

de todo o curso ou programa e destinada a avaliações; estágio obrigatório, quando previsto na 
legislação pertinente; atividades de laboratório e defesa de trabalho de conclusão de curso, quando 
houver.  

 
§ 2º O controle da frequência dos estudantes, nos momentos presenciais determinados neste 

artigo, deve ser feito de acordo com o previsto no Projeto Político Pedagógico, no Regimento Escolar 
e nas normas educacionais escolares vigentes.  

 
§ 3º Para os momentos presenciais, é exigido o mínimo de 75% de frequência do estudante.  
 
§ 4º A carga horária destinada à realização de estágio curricular supervisionado, em Curso de 

Educação Profissional de Nível Médio, deve ser acrescida à carga horária prevista para o curso, nos 
termos da Resolução do Conselho Nacional de Educação que disciplina o tema e da Resolução 
Normativa deste Conselho Estadual de Educação que organiza a matéria. 

 
§ 5º A instituição de ensino pode prever, ainda, apresentação de trabalhos, seminários e 

outras atividades presenciais.  
 
Art. 9º - São permitidos transferência, aproveitamento de estudos, certificações totais ou 

parciais, entre cursos e programas presenciais e a distância, desde que tenham sido realizados em 
instituições credenciadas e em cursos autorizados ou reconhecidos, atendidos os dispositivos legais. 

 
Parágrafo único - Os diplomas e certificados de cursos ofertados na modalidade EaD, 

expedidos por instituições de ensino credenciadas e com cursos autorizados ou reconhecidos, 
registrados na forma da lei, são equivalentes, para todos os efeitos, aos diplomas e certificados de 
cursos presenciais e terão validade nacional, conforme legislação vigente. 
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Art. 10 - Nos atos autorizativos expedidos por este Conselho devem constar os endereços da 
sede da instituição e do(s) polo(s) de apoio presencial, quando houver. 
 

Art. 11 - Convênios e acordos celebrados entre instituições brasileiras credenciadas e suas 
similares estrangeiras, para oferta de EaD, devem ser previamente submetidos à análise deste 
Conselho de Educação. 

 
§1º Para a análise constante no caput deste artigo, deve ser encaminhada, junto com o acordo 

ou convênio, a seguinte documentação: 
 
I - comprovação de que o trabalho em parceria encontra-se previsto no Regimento Escolar e na 
Proposta Pedagógica; 
 
II – ato constitutivo e comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ 
da entidade mantenedora que assume a parceria. 
 
§2º A instituição deve manter o Conselho Estadual de Educação informado sobre o 

encerramento de parcerias, a fim de assegurar os direitos dos estudantes matriculados. 
 
Art. 12 - A modalidade Educação a Distância - EaD, com suas especificidades, deve, além das 

disposições desta Resolução, organizar-se pelas normas específicas da Educação Básica e da 
Educação Superior, conforme o caso. 

 
Parágrafo único - Os cursos técnicos de nível médio correspondentes a profissões 

regulamentadas por legislação e normas específicas devem, necessariamente, levar em 
consideração, nos seus planos de curso, as atribuições funcionais legalmente definidas. 
 

TÍTULO II 
DA OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO 

ÂMBITO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 
 

CAPÍTULO I 
             DO CREDENCIAMENTO E DA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Art. 13 - Credenciamento para a EaD é o ato regulatório do CEE/MA por meio do qual uma 

instituição de ensino é declarada habilitada a atuar na modalidade de Educação a Distância. 
 

Art. 14 - O pedido de credenciamento de instituições da rede pública e privada, integrantes 
deste Sistema Estadual de Ensino, deve vir acompanhado de requerimento dirigido à Presidência do 
Conselho Estadual de Educação, subscrito pelo representante legal da entidade mantenedora, 
contendo os seguintes documentos:  
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       I - histórico de funcionamento da instituição de ensino, exceto quando se tratar de instituição 

que esteja solicitando primeiro credenciamento;  
 
II - ato constitutivo da entidade mantenedora devidamente registrado no órgão competente; 
 
III- comprovante atualizado do CNPJ, com registro do nome de fantasia, do nome empresarial 
e da atividade econômica em educação; 
 
IV - ato de criação da instituição de ensino mantida pelo poder público estadual ou municipal; 
 
V - alvará de funcionamento atualizado da sede e dos polos; 
 
VI - alvará atualizado da Vigilância Sanitária da sede e dos polos; 

 
VII - comprovação de propriedade de imóvel ou condição legal de sua ocupação por prazo não 
inferior a dois anos; 
 
VIII - laudo técnico atualizado, atestando as condições de habitabilidade, assinado por 
engenheiro civil habilitado acompanhado pela respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, da sede e dos polos, com descrição das condições de: 
 

a) localização do prédio em terreno que não ofereça risco à segurança de seus usuários, 
em total conformidade com a legislação; 
 
b)  instalações físicas, bem como das redes elétrica, hidráulica e sanitária; 
 
c) acessibilidade de pessoas com deficiência, em conformidade com a legislação  
pertinente; 
 

IX - Certificado de Segurança do Corpo de Bombeiros da sede e dos polos; 
 

X - Planta baixa da sede e dos polos, assinada e carimbada por profissional devidamente 
habilitado:  
 

a) dos espaços físicos do imóvel, comprovando instalações físicas compatíveis com o 
curso ou programa; 
 
b) de localização do prédio escolar com indicação de seu entorno, com especificação 
das áreas construída e total; 

 
XI - termos de convênio e de acordo de cooperação celebrados entre instituições brasileiras e 
estrangeiras, quando for o caso, com respectiva documentação constante no § 1º do art. 11 
desta Resolução; 

 

XII - Projeto Pedagógico com plano curricular integrado, contemplando a oferta de cursos a 
distância na sede da instituição e elencando os polos de apoio presencial; 
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XIII - Regimento da instituição de ensino; 
 
XIV - relação do corpo administrativo e técnico-pedagógico da instituição, acompanhada de 
cópia autenticada dos diplomas, que comprovem a devida habilitação; 
 
XV - relação do corpo docente com indicação dos componentes curriculares, acompanhada de 
cópia autenticada dos diplomas, que comprovem a devida habilitação; 
 
XVI - relação de tutores com qualificação adequada ao projeto, devidamente comprovada e 
autenticada; 
 
XVII - descrição detalhada dos serviços de suporte e infraestrutura adequados à realização do 
projeto pedagógico, relativa a:  
 

a) instalações físicas e infraestrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos 
estudantes e professores; 
 
b) laboratórios científicos, quando for o caso; 
 

c) polo(s) de apoio presencial; 
 

d) biblioteca, inclusive o acervo virtual e o acesso por meio de redes de comunicação e 
sistemas de informação, com regime de funcionamento e atendimento adequados aos 
estudantes de educação a distância. 
 

§ 1º Os documentos constantes nos incisos II e III referem-se somente à rede privada de 
ensino. 

 

§ 2º O pedido de credenciamento deve vir acompanhado de solicitação de autorização de 
funcionamento de, pelo menos, um curso ou programa.  

 

§ 3º A instituição deve especificar cada polo de apoio presencial, quando for o caso, com 
respectivo endereço, infraestrutura disponível, comprovação das condições tecnológicas e da equipe 
multidisciplinar para a execução da proposta pedagógica. 

 

§ 4º Considera-se equipe multidisciplinar os profissionais que atuam como:  
a) coordenador de polo - profissional com formação superior, responsável pelas funções 
operacionais e pelo funcionamento do polo de apoio presencial; 
b) professor conteudista profissional com habilitação específica para disciplina com 
formação superior adequada a cada disciplina responsável pelo planejamento do 
conteúdo e material didático; 
c) coordenador pedagógico – profissional devidamente habilitado, responsável pela 
gestão pedagógica; 
d) professor tutor - profissional com formação superior, responsável pela orientação do 
estudante, a distância ou nos momentos ´presenciais, nos componentes curriculares aos 
quais está habilitado; e 
e) monitor -  profissional com qualificação em informática, responsável pelo suporte 
tecnológico para a realização das atividades do curso ou programa. 
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Art. 15 - O Credenciamento da instituição de ensino para oferta de cursos na modalidade EaD 

deve considerar como abrangência geográfica a sede da instituição de ensino e os respectivos polos 
de apoio presencial.  
 

§ 1º O credenciamento da instituição concedido para funcionamento no âmbito do estado terá 
validade apenas nesta Unidade Federada. 

 
§ 2º Para o funcionamento fora desta Unidade Federada, a instituição de ensino deve, por 

meio de regime de colaboração, seguir normas deste Conselho e do órgão normativo receptor, 
dispostas na presente Resolução.  

 
§ 3º A instituição de ensino deve informar a criação de polos de Educação a Distância e as 

alterações de seus endereços a este Conselho, nos termos desta Resolução. 
 
§ 4º A extinção de polo de Educação a Distância deve ser informada ao CEE/MA após o 

encerramento de todas as atividades educacionais, assegurados os direitos dos estudantes 
matriculados. 
 

Art. 16 - Os atos de credenciamento, de autorização, de reconhecimento e de renovação de 
reconhecimento para a oferta de cursos e programas em EaD, no Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão, são pautados na análise do que segue: 

 
I - Projeto Político Pedagógico a ser executado; 
 
II - equipe profissional habilitada e qualificada; 
 
III - mecanismos de interatividade entre professor-tutor e estudante; 
 
IV - recursos didáticos disponíveis; 
 
V - infraestrutura existente para o trabalho pedagógico e administrativo; e 
 
VI - processo de avaliação dos estudantes e da instituição educacional. 
 
Art. 17 - O projeto pedagógico e o plano curricular, de que trata o inciso XII do artigo 14 desta 

Resolução, devem: 
 
I – obedecer às diretrizes curriculares nacionais estabelecidas para a Educação Básica e 
modalidade educacional pertinente; 
 
II - apresentar os princípios da educação inclusiva e prever atendimento apropriado a 
estudantes com deficiência; 
 
III - descrever especificidades do curso e/ou programa a distância, com a apresentação: 
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a) das bases teóricas que fundamentam a proposta de EaD; 
  
b) dos objetivos e da concepção pedagógica;  

 
c) da carga horária presencial e a distância; 

 
d) das atividades presenciais obrigatórias, a exemplo de estágios curriculares e 
atividades em laboratório, entre outras; 

 
e) dos sistemas de comunicação para a interação entre professores, tutores, estudantes, 
especificando recursos técnicos, tecnológicos e pedagógicos; 

 
f) informações sobre o material didático e instrucional (impresso e/ou virtual); 

 
g) sistema de avaliação. 

 
 IV- perfil do corpo docente e de tutores. 
 
Art. 18 - O prazo de validade do credenciamento é limitado a cinco anos. 

 

 1º A instituição credenciada deve iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a 
partir da data de publicação do respectivo ato emitido por este CEE/MA. 

 
§ 2º Caso a implementação do curso autorizado não ocorra no prazo definido no §1º deste 

artigo, os atos de credenciamento e autorização são automaticamente tornados sem efeito. 
 

Art. 19 - O recredenciamento corresponde ao ato legal pelo qual o CEE/MA renova o 
credenciamento de uma instituição de ensino, habilitando-a a continuar o seu funcionamento. 

 
Parágrafo único- A solicitação para o recredenciamento da unidade de ensino, pública e 

privada, deve ser protocolada no CEE/MA em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término do 
prazo do (re)credenciamento concedido. 

 
Art. 20 - O pedido de recredenciamento deve ser formalizado pela entidade mantenedora ao 

CEE/MA, acompanhado de: 
 
I - resolução de (re)credenciamento emitida pelo CEE/MA com respectivo parecer; 
 
II - documentos arrolados no artigo 14 desta Resolução, devidamente atualizados, com 
destaque para as alterações ocorridas após o credenciamento; 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

CASA DE ALMEIDA OLIVEIRA 

 

RESOLUÇÃO Nº 119/2019 – CEE/MA                                                                                               09 

 
III - indicação das melhorias realizadas nas instalações físicas e nos ambientes pedagógicos; 
 
IV - código que identifica a instituição de ensino no Censo Escolar, acompanhado de recibos 
comprobatórios de seu preenchimento nos dois anos anteriores à data do pleito. 
 
Art. 21 - O recredenciamento é concedido pelo prazo máximo de cinco anos.  
 
Art. 22 - Após o credenciamento ou renovação de credenciamento, a instituição de ensino que 

se propuser a ofertar novo polo de apoio presencial, deve solicitar o aditamento ao credenciamento.  
 
Parágrafo único - O credenciamento do polo disposto no caput deve ser concedido por este 

CEE/MA, respeitando o término do prazo estabelecido no credenciamento ou recredenciamento da 
sede da instituição. 

 
Art. 23 - Para a ampliação do número de polos de apoio presencial, na forma de aditamento ao 

credenciamento, o representante legal deve protocolar requerimento acompanhado da documentação 
que comprove a existência de estrutura física, tecnológica e de recursos humanos necessários e 
adequados ao funcionamento do polo, em conformidade com os incisos V a XIII e XV a XVII do artigo 
14 desta Resolução. 

 

Parágrafo único – Os polos de apoio presencial devem constar do Projeto Pedagógico, com 
informação da localização de funcionamento. 
 
  Art. 24 - Negado o pedido de credenciamento ou recredenciamento, cabe pedido de 

reconsideração ao CEE/MA, a ser interposto pela parte interessada, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da ciência do indeferimento do pleito, findo o qual, o processo será arquivado.   

 

CAPÍTULO II 

 

DA AUTORIZAÇÃO 

 

Art. 25 - Autorização é o ato pelo qual o CEE/MA permite a uma instituição de ensino 
credenciada, a oferta de cursos e programas na modalidade de Educação a Distância.  

  
Parágrafo único - A primeira solicitação de autorização deve ser formalizada juntamente com 

o pedido de credenciamento, conforme prescrito no art. 14 da presente Resolução. 
 
Art. 26 - O pedido de autorização das instituições para oferta de novos cursos ou programas 

na modalidade de EaD deve ser encaminhado à Presidência do CEE/MA, assinado pelo 
representante legal da instituição de ensino e instruído com: 

 
I - resolução de (re)credenciamento da instituição e dos polos de apoio presencial, com 
respectivo parecer; 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

CASA DE ALMEIDA OLIVEIRA 

 

RESOLUÇÃO Nº 119/2019 – CEE/MA                                                                                               10 

 
II - documentos arrolados nos incisos XII a XVII do artigo 14 desta Resolução, devidamente 
atualizados. 
 
Art. 27 - Para a solicitação de autorização de curso ou programa de Educação a Distância em 

polos de apoio presencial não credenciados, a instituição de ensino deve solicitar o credenciamento 
do polo, conforme disposto no artigo 14 desta Resolução.  

 
Art. 28 - O prazo de validade de autorização de curso ou programa em EaD é limitado a 2 

(dois) anos. 
 
Art. 29 - No ato autorizativo do curso ou programa em EaD, deve constar os endereços da 

sede da instituição e do(s) polo(s) de apoio presencial do sistema de ensino local, quando houver. 
 
Parágrafo único.  O início do funcionamento de curso ou programa na modalidade EaD só 

poderá ocorrer após a expedição do ato autorizativo deste Conselho.  
 
Art. 30- Cursos e programas a distância devem ser organizados com a mesma carga horária 

prevista para os cursos presenciais.  
 
Art. 31 - A autorização de funcionamento na modalidade de Educação a Distância, no âmbito 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, restringe-se apenas aos cursos incluídos no 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio administrado e divulgado pelo MEC. 

 
Parágrafo único - O Plano de Curso em nível técnico ou em especialização técnica de nível 

médio deve ser acompanhado de parecer técnico emitido por especialista escolhido pela instituição 
de ensino dentre os cadastrados pelo CEE/MA, seguindo norma específica deste Conselho. 

 
Art. 32 - Negada a autorização de funcionamento, cabe pedido de reconsideração ao CEE/MA, 

a ser interposto pela parte interessada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do 
indeferimento do pleito, findo o qual, o processo será arquivado.  

 
Art. 33 - A instituição de ensino, em até 120 (cento e vinte) dias antes do término do prazo 

estabelecido no ato de autorização, deve protocolar no CEE/MA requerimento para reconhecimento 
do curso ou programa em EaD autorizado. 
 

 

CAPÍTULO III 

 

DO RECONHECIMENTO E DA RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

 

Art. 34 - O reconhecimento é o ato regulatório pelo qual o CEE/MA ratifica a legalidade da 
continuidade da oferta de curso ou programa de ensino na modalidade de Educação a Distância 
oferecido por instituição credenciada e assegura a validade nacional dos certificados e/ou diplomas 
expedidos. 
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Art. 35 - O pedido de reconhecimento deve ser encaminhado à Presidência do CEE/MA, 

mediante requerimento subscrito pelo representante legal da instituição de ensino, acompanhado de: 
 
I - resoluções e pareceres de (re)credenciamento da instituição e, quando for o caso, dos 

polos de apoio presencial e de autorização de funcionamento de curso ou programa em EaD; 
 
II - Regimento Escolar, quando houver alteração;  
 
III - proposta pedagógica atualizada com plano curricular integrado observado o disposto no 

art.17, explicitando alterações incorporadas no período de vigência do ato de autorização; 
 
IV - documentos arrolados nos incisos XV a XVII do artigo 14 desta Resolução.  
 
Parágrafo único - Caso ocorra alteração na organização curricular do plano de curso da 

educação profissional técnica de nível médio já autorizado, faz-se necessária a apresentação de 
parecer atualizado de especialista cadastrado neste Conselho.  

 
Art. 36 - A solicitação de renovação de reconhecimento de curso ou programa em EaD deve 

ser protocolado, mediante requerimento subscrito pelo representante legal da instituição de ensino, e 
dirigido à Presidência do Conselho Estadual de Educação instruído com: 

 
I-  resoluções e pareceres de (re)credenciamento da instituição e, quando for o caso, dos polos 

de apoio presencial e de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso ou programa em 
EaD; 

 
II-  os documentos indicados nos incisos II a IV do artigo 35 desta Resolução. 
 
Art. 37 - O prazo de validade do reconhecimento e da renovação de reconhecimento é 

limitado a 5 (cinco) anos. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA OFERTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE EAD MEDIANTE REGIME DE 

COLABORAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE ENSINO 

 

Seção I 
 

Do Regime de Colaboração 
 

 Art. 38 - O Sistema de Ensino do Maranhão atuará em regime de colaboração com a União e 
com os sistemas de ensino de outras Unidades Federadas para a autorização de funcionamento de 
cursos na modalidade EaD em polos de apoio presencial. 
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Subseção I 

 

 

Implantação de polos de apoio presencial do Sistema de Ensino do Maranhão em outra 

Unidade Federada 

 
 

Art. 39 - A instituição de ensino pública ou privada devidamente credenciada por este 
Conselho para a oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de Educação profissional Técnica 
de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio, na modalidade de Educação a Distância que esteja interessada em expandir a sua atuação 
com polos de apoio presencial fora dos limites do Estado pode habilitar-se, por meio de processo 
próprio para a oferta dos mesmos cursos já autorizados ou reconhecidos no Sistema Estadual de 
Ensino do Maranhão, atendendo ao disposto nesta Resolução e nas normas do Sistema de Ensino 
em que pretende se instalar. 
 

Parágrafo único - A instituição de ensino só poderá atuar em outra Unidade Federada com 
autorização prévia e expressa do correspondente Conselho Estadual de Educação receptor. 

 
Art. 40 - Para criação de novos polos presenciais, fora do âmbito desta Unidade Federada, a 

instituição deve estar devidamente credenciada, com os mesmos cursos já ofertados devidamente 
autorizados ou reconhecidos, com previsão no seu projeto pedagógico, devendo encaminhar 
requerimento à Presidência do CEE/MA acompanhado dos seguintes documentos:  

 
I - cópia dos respectivos atos de credenciamento institucional e de autorização ou 
reconhecimento de cursos com a respectiva avaliação técnica e tecnológica relativa à 
instituição de ensino; 
 
II- informações atualizadas da instituição e de seus cursos devidamente registrados no 
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC; 
 
III- Projeto Político Pedagógico contemplando a oferta da Educação a Distância, observado o 
artigo 17 da presente Resolução, com a previsão e descrição da abertura de novos polos de 
apoio presencial fora do Maranhão.  

 
  Art. 41 - O Conselho Estadual de Educação do Maranhão deve comunicar ao Conselho 

Estadual de destino, quando uma instituição de ensino tem intenção de instalar polo de apoio 
presencial, informando as condições técnicas e tecnológicas de oferta aprovadas.   

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

CASA DE ALMEIDA OLIVEIRA 

 

RESOLUÇÃO Nº 119/2019 – CEE/MA                                                                                               13 

 
Subseção II 

 

Implantação de polos de apoio presencial de outra Unidade Federada no Sistema de Ensino do 

Maranhão 

 

 Art. 42 - A instituição de ensino de outra Unidade da Federação, devidamente credenciada 
para a oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio na 
modalidade de Educação a Distância e com cursos devidamente autorizados ou reconhecidos pelo 
Conselho Estadual de Educação ao qual se encontra jurisdicionado, pode implantar polos de apoio 
presencial no Estado do Maranhão, desde que apresente as mesmas condições técnicas e 
tecnológicas de funcionamento aprovadas pelo Conselho de origem e atenda aos requisitos 
constantes na presente Resolução.   
 

  Parágrafo único - Cabe ao Conselho Estadual de Educação a avaliação dos polos de apoio 
presencial com base no parecer técnico da Supervisão de Inspeção Escolar/SIE/SEDUC/MA relativo 
às condições das instalações e do funcionamento dos polos, a partir da verificação in loco.  
 

 Art. 43 - O pedido de autorização de instituições integrantes de outro sistema de ensino, 
conforme caput do art. 42 desta Resolução, para funcionamento de polos de apoio presencial no 
Estado do Maranhão deve ser dirigido à Presidência do Conselho Estadual de Educação, 
acompanhado de: 
 

I-  requerimento inicial;  
 

II- Ato de Autorização concedida pelo Conselho Estadual de Educação do sistema de origem, 
confirmando sua habilitação para atuar na modalidade de Educação a Distância, informando as 
condições e critérios para expansão de sua atuação com polos de apoio presencial fora da sua 
Unidade da Federação; 
 

III- Projeto Pedagógico comunicando os locais em que pretende instalar os polos, para fins de 
controle, fiscalização e supervisão por este Conselho; 

 
IV- Plano de Curso; 

 
V- documentos arrolados nos incisos V a XIII e XV a XVII do artigo 14 da presente Resolução 
referentes aos polos de apoio presencial.  

 
Art. 44 - O Conselho Estadual de Educação de origem deve comunicar o ato autorizativo a este 

órgão, antes do envio do pleito pela instituição de ensino interessada, acompanhado dos seguintes 
documentos: 

 
I.   cópia dos atos institucionais de credenciamento e de autorização de funcionamento de 

curso; relatório da avaliação técnica e tecnológica da instituição de ensino, com respectivos 
critérios utilizados pelo Conselho de Educação de origem para a oferta de EaD, que servirá 
como indicação ao CEE/MA para verificação das condições  
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II. de atuação e dos recursos técnicos e tecnológicos disponibilizados nos polos de apoio 
presencial. 

 
Art. 45 - Compete a este Conselho Estadual de Educação comunicar, imediatamente, ao 

sistema de ensino de origem da instituição, qualquer irregularidade no funcionamento do polo de 
apoio presencial neste estado, para providências quanto à regularização, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a fim de garantir a continuidade das atividades sem prejuízo aos alunos matriculados, 
com a suspensão de novas matrículas no período. 

 
§ 1º Caso a irregularidade não seja corrigida pela instituição, no prazo estabelecido no 

caput, a contar da data de notificação, ou devidamente justificada pela instituição educacional ao 
Conselho de origem e ao Conselho receptor, no prazo, máximo, de 30 (trinta) dias, o polo de apoio 
presencial deve ser imediatamente desativado, devendo a instituição educacional encaminhar todos 
os estudantes matriculados para outras instituições educacionais devidamente regularizadas, para 
fins de continuidade e conclusão de estudos, sob sua inteira responsabilidade, não importando em 
nenhum prejuízo para os estudantes, suspendendo-se em definitivo novas matrículas. 

 
§ 2º Em caso de encerramento das atividades mediante ato do Conselho Estadual de 

Educação exarado em função do regime de colaboração, a instituição torna-se impedida de funcionar 
por cinco anos. 

 
Art. 46- O credenciamento e a renovação de credenciamento dos polos de apoio 

presencial, efetuados em regime de colaboração, serão concedidos até o prazo máximo de vigência 
do credenciamento da instituição de ensino dado pelo Conselho Estadual de Educação do estado de 
origem. 

 
TÍTULO III 

 

DA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 

 
CAPÍTULO I 

 
DO CREDENCIAMENTO E DA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
Art. 47 - O credenciamento e o recredenciamento das instituições integrantes do sistema 

estadual para a oferta de curso ou programa superior na modalidade a distância é da competência do 
Ministério da Educação-MEC, nos termos do Decreto nº 9.057, de 25/05/2017. 

 
Art. 48- As escolas de governo do Sistema Estadual de Ensino devem solicitar 

credenciamento ao Ministério da Educação para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na 
modalidade a distância, nos termos do Decreto nº 9.057, de 25/05/2017. 
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CAPÍTULO II 

 
DA AUTORIZAÇÃO 

 
Art. 49 - As universidades e centros universitários integrantes do sistema estadual de ensino 

credenciados para oferta de cursos superiores a distância podem, no uso da sua autonomia 
universitária, criar, organizar e extinguir cursos ou programas de educação superior nessa 
modalidade. 

  
  § 1º As instituições de que trata o caput independem de autorização para funcionamento de 

curso superior na modalidade de educação a distância. 
  
 § 2º Na hipótese de que trata o caput, as instituições de ensino devem informar o Ministério da 

Educação quando da oferta de curso superior na modalidade a distância, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contado da data de criação do curso, para fins de supervisão, de avaliação e de posterior 
reconhecimento, nos termos da legislação específica. 

  
 § 3º Os cursos criados conforme o caput somente podem ser ofertados no limite da abrangência 

definida no ato do credenciamento da instituição. 
  
 § 4º Os cursos das instituições de ensino de que trata o caput cujas atividades presenciais 

forem realizadas fora do Estado da sede da instituição de ensino, estarão sujeitos à regulamentação 
do Ministério da Educação. 

 
§ 5º Os atos mencionados no caput devem ser comunicados, oficialmente, ao CEE/MA. 

 
Art. 50 - As instituições de ensino superior credenciadas para a oferta de educação a distância 

e integrantes deste sistema estadual, que não detêm a prerrogativa de autonomia universitária, 
devem solicitar ao CEE/MA autorização para oferta de cursos de graduação nessa modalidade, 
instruindo o pleito com:   

 
I – Ato de credenciamento ou recredenciamento da instituição para a oferta de EaD; 
 

        II - documentos arrolados nos incisos XII, XIV a XVII do art. 14 desta Resolução; 
 

 III- Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 
 
Parágrafo único - O ato de autorização de funcionamento será concedido em conformidade 

com o ato de credenciamento da instituição expedido pelo MEC. 
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CAPÍTULO III 

 

DO RECONHECIMENTO E DA RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

 

  Art. 51 - Os pedidos de reconhecimento e renovação de reconhecimento, inclusive de 
universidades e centros universitários integrantes do Sistema Estadual de Ensino, devem ser 
submetidos ao Conselho Estadual de Educação, instruídos com o que segue: 
 

 I - Ato de credenciamento ou recredenciamento da instituição para a oferta de EaD; 
 

II - Ato de autorização de funcionamento do Curso; 
 

III - Projeto Pedagógico do Curso, explicitando alterações incorporadas durante o período   
autorizativo; 

 
 IV -  Regimento da instituição; 
 
V - relação do corpo docente com indicação dos componentes curriculares, acompanhada de 

cópia autenticada dos diplomas, que comprovem a devida habilitação; 
 
VI - relação de tutores com qualificação adequada ao projeto pedagógico devidamente 

comprovada e autenticada; 
 

VII - indicação do responsável pela Coordenação do Curso com a respectiva formação 
acadêmica, qualificação profissional e regime da instituição; 

 
VIII- descrição detalhada dos serviços de suporte e infraestrutura adequados à realização do 

projeto pedagógico, relativamente a:  
 

a) instalações físicas e infraestrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos 
estudantes e professores; 

 
b) laboratórios científicos, quando for o caso; 

 
c) polo(s) de apoio presencial; 

 
d) biblioteca, inclusive o acervo virtual e acesso por meio de redes de comunicação e 
sistemas de informação, com regime de funcionamento e atendimento adequados aos 
estudantes. 

  
 Art. 52 - O Reconhecimento e a Renovação de Reconhecimento são concedidos pelo prazo 
máximo de cinco anos. 
   
 Art. 53 - Autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de polos de apoio 
presencial, fora do estado, são submetidos ao Ministério da Educação. 
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TÍTULO IV 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 54 - O Conselho Estadual de Educação, no âmbito de sua competência, disponibilizará 

relação atualizada das instituições credenciadas e dos cursos e programas de Educação a Distância 
autorizados e reconhecidos, bem como o ato de vigência dos respectivos prazos. 

 
Art. 55 - A avaliação do desempenho do estudante, para fins de promoção, conclusão de 

estudos e obtenção de diplomas ou certificados ocorre no processo de formação, e a sistemática de 
avaliação deve ser explicitada no projeto pedagógico da instituição. 

 
Art. 56 - Os diplomas e certificados de cursos ou programas a distância da Educação Básica, 

emitidos por instituição estrangeira, são submetidos ao Conselho Estadual de Educação para a 
equivalência de estudos. 

 
Art. 57 - Os diplomas de cursos ou programas superiores de graduação a distância, emitidos 

por instituição estrangeira, inclusive os ofertados em convênios com instituições sediadas no Brasil, 
devem ser revalidados em universidades públicas brasileiras. 

 
Art. 58 - Cabe à sede administrativa da instituição educacional credenciada expedir, sob sua 

inteira responsabilidade, históricos escolares, declarações de conclusão de etapas e modalidades de 
ensino, certificados e diplomas com as especificações  cabíveis, observadas a legislação e as normas 
vigentes e, no caso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, serem devidamente inseridos 
no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC, administrado 
pelo MEC, indicando sempre o endereço do local onde o formando concluiu o curso assim como, os 
respectivos atos autorizativos nas Unidades da Federação de origem e de destino. 

 
Art. 59 - A oferta de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), por iniciativa de instituições públicas vinculadas a este 
Sistema Estadual de Ensino, dar-se-á, prioritariamente, no âmbito do próprio sistema.   

 
Parágrafo único - Eventual proposta para oferta de Educação a Distância (EaD) por parte 

de instituições mencionadas no caput, fora do âmbito da Unidade da Federação de origem, depende 
de prévia e expressa autorização deste Conselho e do sistema receptor. 

 
Art. 60 - As instituições de ensino devem fazer constar em todos os seus documentos 

institucionais, bem como nos materiais de divulgação, referência aos atos de credenciamento, 
autorização, reconhecimento e respectivas validades de seus cursos e programas 
 

Art. 61 - O atendimento fora dos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade de 
qualquer ordem é objeto de diligência, sindicância e, se for o caso, de processo administrativo, que 
vise a sua apuração, sustando-se, de imediato, a tramitação de pleitos de interesse da instituição, 
podendo ainda acarretar: 
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I -  intervenção; 
 
II - desativação de cursos, ou 
 
III - descredenciamento da instituição para a oferta de Educação a Distância. 
 
§ 1º A apuração dos ilícitos de que trata o caput deve seguir norma deste Conselho.  
 
§ 2º No processo de apuração será assegurado o princípio do contraditório e da ampla defesa. 

   
  Art. 62 - O não cumprimento do estabelecido, quanto às determinações pertinentes ao 
funcionamento das escolas e de suas respectivas etapas e/ou modalidades de Educação Básica 
e/ou cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e dos prazos definidos nesta 
Resolução, implicará irregularidade institucional, ficando o inadimplente sujeito às consequências de 
ordem legal especialmente às normas emanadas deste Conselho. 
   
  Art. 63 - Nos casos de alteração de denominação, mudança de endereço da sede ou dos 
polos de apoio presencial e de transferência de entidade mantenedora, o trâmite deve obedecer à 
norma específica deste Conselho.  
    
  Art. 64 - O trâmite processual na regulação da educação a distância deve observar o mesmo 
percurso estabelecido em norma deste Conselho para o ensino presencial. 

  
  Art. 65 - As instituições que, anteriormente à vigência da presente Resolução, foram 

habilitadas para a oferta de Educação a Distância podem dar continuidade às atividades até o prazo 
estabelecido nos respectivos atos autorizativos. 
   
  Art. 66 - Os processos em tramitação no Conselho Estadual de Educação para obtenção de 
atos autorizativos para a oferta de EaD devem se adequar às normas desta Resolução. 
 

Art. 67 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução nº 
45/2009-CEE e demais disposições em contrário. 
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
MARANHÃO, em São Luís, 11 de julho de 2019. 
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