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O que é? 
A Busca Ampliada permite acessar todos os atos do 

Conselho Estadual de Educação de São Paulo, desde a 

sua criação, incluindo os revogados. A pesquisa pode ser 

feita com os diferentes filtros e combinações dos 

campos disponíveis. 

Os atos disponíveis para pesquisa são divididos em 

Deliberações, Indicações, Pareceres, Resoluções e Atas 

de Reunião1.  

Informando os dados necessários nos campos 

correspondentes (preenchimento mínimo de 1), você 

poderá ter acesso à íntegra dos documentos em formato 

Word ou PDF, sendo possível salvá-lo ou imprimi-lo.  

IMPORTANTE: Após a aprovação do ato em Deliberação 

Plenária, este é disponibilizado no site somente após 

concluir todo seu processo de tramitação, conforme a 

tratativa necessária (publicação em diário oficial, 

homologação pela Secretaria de Estado da Educação 

e/ou publicação de Portaria correspondente, etc.) 

 

Realizando Buscas 
Para dar início à sua pesquisa, é importante que você 

tenha ao menos 1 (um) dado para concluir sua busca. 

Quanto mais dados preenchidos, melhor será o resultado, desde que informados corretamente.  

 

Filtrando e combinando termos 
Para filtrar a sua pesquisa e obter resultados mais satisfatórios, é necessário que os dados sejam 

preenchidos corretamente antes de clicar no botão Pesquisar.  

 Os campos onde é exigida a digitação de Número, não há necessidade de informar o zero 

(preencha apenas 1, e não 01); 

 Nos campos Nome do Relator, Interessado e Assunto a pesquisa pode ser feita por palavra ou 

expressão (ex.: “Bebedouro” ou “Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro”). 

Lembre-se que o resultado da pesquisa retornará mais ou menos documentos conforme os 

termos preenchidos. 

 

                                                           
1 Atas de Reunião estão parcialmente disponíveis. Para solicitação de acesso às demais, entre em contato por 
meio do seguinte email: presidencia.ceesp@educacao.sp.gov.br  

O Conselho Estadual de Educação de 

São Paulo manifesta-se por meio de 

atos, conforme a finalidade e a 

relevância do assunto em questão. Os 

tipos de atos são pareceres, 

indicações e deliberações. 

 

Parecer é o voto do Relator sobre 

matéria de uma Câmara ou Comissão, 

devidamente aprovado nessa 

instância. 

Indicação é o documento de autoria 

de Conselheiro, de uma das Câmaras 

ou Comissão, refletindo posição 

doutrinária sobre matéria relevante 

de atribuição do Colegiado. 

Deliberação é a norma geral e 

abstrata que trata de matéria 

atinente à organização e 

funcionamento do Sistema Estadual 

de Ensino. 

Principais Atos do CEE -SP 

mailto:presidencia.ceesp@educacao.sp.gov.br
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Veja a seguir alguns exemplos de busca 

Exemplo 1: Pesquisando todos os Pareceres do ano de 2017 

 

Ao clicar em Pesquisar, será exibida a seguinte página. Caso queira abrir o arquivo para mais 

informações/download, clique na opção Listar. Veja o exemplo do Parecer 2/2017 

 

Será exibida a seguinte tela. Para download do arquivo, usar a opção Clique aqui para visualizar 

 

Lembre-se de selecionar a forma de exibição 

quando não a pesquisa requer resultados longos. 

Selecione o Tipo de Ato 

Selecione o Ano do Ato 
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Exemplo 2: Utilizando apenas1 (uma) palavra no campo 

 

Serão exibidos todos os Interessados que possuírem a palavra CAMPINAS 
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Exemplo 3: Pesquisa pelo Relator Márcio Cardim. Poderia ser usada também apenas a palavra CARDIM, mas 

se houver outros relatores com este sobrenome, eles também serão listados no Resultado. 

 

Pesquisando por Nº e Ano do Ato 
Os resultados serão ordenados cronologicamente e por tipo de Ato. Não há necessidade de digitar o zero 

antes do número (ex. 01,02, 03, etc.) 

Pesquisando por Nº e Ano do Processo 
Este tipo de pesquisa retornará somente os atos que foram publicados referente ao processo, podendo 

trazer mais de 1 (um) resultado. Esta busca não dá acesso à integra do processo. 

Exemplo: Pesquisa por Processo 567/2001 (Curso de Pedagogia do Instituto de Biociências do Campus de Rio 

Claro da UNESP) retorna todos os Pareceres publicados relativos a ele: 
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Pesquisando por Interessado 
Retorna todos os resultados relativos às partes interessadas (pessoa física ou jurídica) a quem o CEE publicou 

o Ato. 

Pesquisando por Relator 
Retorna todos os resultados dos autores de cada Ato, podendo ser mais de 1 (um). Veja Exemplo 3 na página 

4. 

Pesquisando por Assunto 
Referente à Ementa dos documentos e não necessariamente aos assuntos de cada ato. 

Pesquisando no Conteúdo dos Arquivos (Palavras ou Expressões) 
A busca é realizada pelo mecanismo Google Pesquisa Relacionada, em que a pesquisa da palavra/expressão é 

feita no conteúdo dos documentos em que ela aparece e não nos dados indexados na base de dados, conforme 

exemplos anteriores. Pode ser realizada de duas formas (veja destaques em vermelho abaixo) 

 

Exemplo: Busca pela expressão Ensino Religioso retornará todos documentos em que apareça tal expressão, 

podendo ter mais de 1 páginas de resultados:  
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Editando Pesquisa Atual 
Use para reaproveitar os dados preenchidos anteriormente em uma pesquisa e os altere onde necessário 

para novos resultados. 

 

Nova Pesquisa 
Use para apagar todos os dados preenchidos anteriormente em uma pesquisa e recomeçar uma nova busca  

com novos dados. 

 

Outras tentativas: 
Diferentes formas de preenchimento retornam diferentes resultados, como por exemplo o caso de siglas: 

Tente USP ou Universidade de São Paulo 

Tente SEE ou Secretaria de Estado da Educação 

 

Se um Ato não estiver disponível, o que fazer 
Entre em contato conosco por e-mail (faleconosco.ceesp@educacao.sp.gov.br) ou telefone (2075-4519) 

informando o ocorrido. 

mailto:faleconosco.ceesp@educacao.sp.gov.br

