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CONSELHO PLENO 

 

1. RELATÓRIO 
1.1 HISTÓRICO 
 

Trata-se de pedido de Recredenciamento de Instituição de Ensino a Distância, com a continuidade 

dos Cursos de EJA nos níveis do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e de Educação Profissional de 

Técnico em Transações Imobiliárias (fls.993-IV); solicitação de Autorização de Funcionamento de Curso 

Técnico em Contabilidade - Área de Gestão (fls.830-IV) e Curso Técnico em Secretaria Escolar - Área de 

Apoio Educacional (fls.912-IV), ambos na modalidade a distância e aprovação dos respectivos planos de 

ensino; e solicitação de Aprovação do Regimento Escolar (fls.1.075-V). 

O CEAD – Centro de Ensino a Distância tem sua sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 544, em 

Pinheiros, São Paulo, jurisdicionada à Diretoria de Ensino da Região Centro Oeste e um pólo na Rua 

Vergueiro, 1645, Paraíso, São Paulo, jurisdicionado à Diretoria de Ensino da Região Centro-Sul. Sua 

entidade mantenedora é a REMAR – Assessoria Educacional S/C Ltda., CNPJ 00.176.071/0001-40. 

Em 1999, a escola funcionou mediante mandado de segurança, inclusive com direito de aplicar 

exames finais, porque teve indeferido seu pedido de credenciamento para ministrar ensino a distância nos 

termos da Deliberação CEE nº 11/98.  

Em 2005, foi credenciada pelo Parecer CEE nº 261/2005, para ministrar Curso de Educação de 

Jovens e Adultos, nos níveis de Ensino Fundamental e Médio e de Ensino Técnico em Transações 

Imobiliárias, na modalidade a distância, pelo período de um ano, contado a partir de 30-7-2005. O mesmo 

Parecer credenciou a Instituição para realização de exames finais de seus alunos na sede e subsede nos 

termos da Deliberação CEE nº 14/2001 e Deliberação CEE nº 41/2004, a serem realizados nos meses de 

abril e outubro, a partir de 2006. 

Em 2007, a escola foi recredenciada pelo Parecer CEE nº 279/07,  para ministrar Cursos de EJA 

nos níveis Ensino Fundamental e Médio, e Curso de Educação Profissional Técnica em Transações 

Imobiliárias, na modalidade a distância, pelo período de cinco anos, a partir da data da publicação do 

Parecer – 16/06/2007, retroagindo seus efeitos a 31/07/2006 (fls. 759/769). A Escola, também, foi 

recredenciada pelo mesmo Parecer, para realização de exames finais de seus alunos a serem realizados 

nos meses de abril e outubro. 

Na conclusão, o Parecer recomendou: 

. “Que a Escola reveja permanentemente o banco de questões, de forma a mantê-lo atualizado e 

adequado à aferição das habilidades e competências previstas para que os alunos desenvolvam”; 
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. “Que a Educação Artística seja incorporada à organização curricular dos cursos de EJA de 

Ensino Fundamental e Médio como tema transversal multidisciplinar, em obediência às Diretrizes 

Curriculares Nacionais”. 

Em 2008, a Escola teve autorização para mudança de endereço de sua sede, da Rua Arthur de 

Azevedo nº 1884, Pinheiros, para a Av. Brigadeiro Faria Lima, 544, Pinheiros, SP, pelo Parecer CEE nº 

680/2008, publicado no DOE de 18-12-08 (fls.819/823). 

Em 14-12-2010, a Escola protocolou pedido de novo recredenciamento, pedido de autorização de 

cursos adicionais e pedido de aprovação do Regimento Escolar. 

Em 28-03-2011, o processo chegou a esta Assistente Técnica para análise. 

Em 16-05-2011, através de e-mail (fls.1112) a Assistência Técnica do Colegiado encaminhou à 

escola, para preenchimento, os formulários de solicitação que compõem os novos procedimentos adotados 

pelo CEE para autorização de novas instituições ou de cursos ou pólos de ensino a distância. Solicitou, 

também, a apresentação dos documentos comprobatórios atualizados, da habilitação jurídica e regularidade 

fiscal e apresentação de Parecer Técnico para cada um dos cursos técnicos – TTI, Secretaria Escolar e 

Contabilidade, todos emitidos por profissional com comprovação documental e reconhecida competência 

que não tenha vínculo com a instituição de ensino. 

Em 03-06-2011, a Assistente Técnica recebeu as representantes da direção da Escola, a quem 

prestou orientações a respeito da reorganização do Regimento Escolar e do preenchimento dos formulários 

virtuais (fls. 1113). 

Em 27-06-2011, a Escola protocolou os documentos solicitados e enviou por email os arquivos 

contendo os formulários virtuais preenchidos (registro de juntada às fls. 1114-v e cd com os formulários 

preenchidos às fls.1181). Os documentos juntados foram:  

- gráfico de concluintes no período de 2005 a 2010 (fls. 1115); 

- novo Parecer Técnico para o Curso de Técnico em Transações Imobiliárias e curriculum do 

parecista (fls.1116/1118); 

- novo Parecer Técnico para o Curso de Técnico em Secretaria Escolar e curriculum do parecista 

(fls.1119/1121); 

- novo Parecer Técnico para o Curso de Técnico em Contabilidade e curriculum do parecista 

(fls.1122/1129); 

- senhas concedidas pela Escola, para acesso ao portal CEAD, a fim de que os especialistas e 

supervisor de ensino possam navegar no sistema utilizado pela Escola para interação dos alunos (fls. 

1130); 

- certidões atualizadas relativas à situação jurídica e fiscal da Instituição (fls. 1132/1136 e 

1170/1178); 

- nova versão do Regimento Escolar, após orientações de correção, prestadas em 03-06-2011 

(fls.1137/1169). 

Em 13-07-2011, foi publicada no DOE, a Portaria CEE-GP nº 293/2011, que designa os 

Especialistas e o supervisor de ensino para emissão de Relatório circunstanciado sobre o requerido pela 

Instituição (fls. 1183). Nessa mesma data, a Assistência Técnica encaminha, através de e-mail aos 

Especialistas e supervisor de ensino designados, arquivos em Word, contendo: cópia da portaria de 
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designação, formulários de solicitação preenchidos pela escola, formulários do especialista e manual de 

preenchimento dos formulários do especialista (fls. 1184/1185). 

Em 14-07-2011, a Assistência Técnica deste Colegiado encaminha, através de e-mail, à direção 

da escola, cópia da portaria de designação de especialistas (fls.1186). 

Em 05-10-2011, os Especialistas entregam preenchidos os arquivos em Word com o relatório da 

análise dos documentos e visitas realizadas na sede da instituição e no pólo.(fls. 1187). Entregam, também, 

uma relação de documentos solicitados à Instituição, no momento da visita à sede. Tais documentos foram 

juntados ao presente processo em 07-10-2011 (fls.1188/1306). 

 
1.2 APRECIAÇÃO 
 

1.2.1 Quanto ao recredenciamento: 

O expediente está instruído a partir das fls. 993 às fls.1073 (vol. IV). Além dos documentos 

constantes no processo, a Escola preencheu os itens relativos ao pedido de recredenciamento constantes 

do formulário virtual – itens 1 a 4 do formulário de solicitação. O novo Parecer Técnico relativo ao Curso de 

Técnico em Transações Imobiliárias encontra-se às fls. 1116/1118 (vol. V). O quadro demonstrativo de 

alunos concluintes de curso no período de 2005 a 2010 encontra-se às fls. 1115. Os documentos 

comprobatórios de habilitação jurídica e regularidade fiscal atualizados encontram-se às fls.1170/1178 (vol. 

V). 

1.2.2 Quanto ao pedido de cursos adicionais: 

Técnico em Contabilidade: 

O expediente está instruído a partir das fls. 830 às fls.911 (vol. IV). O novo Parecer Técnico 

relativo a esse Curso encontra-se às fls. 1122/1129. Objetivos do Curso às fls. 845/846. Perfil do 

profissional às fls. 848/849. O quadro curricular do curso às fls. 851. Conteúdo programático às fls.852/857. 

Material didático, metodologia, estratégias e recursos didáticos estão descritos às fls. 858/863. Critérios de 

aproveitamento, avaliação, recuperação descritos às fls. 864/872. Equipes técnicas e corpo docente às fls. 

882/894. 

Técnico em Secretaria Escolar: 

O expediente está instruído a partir das fls. 912 às fls.971 (vol. IV). O novo Parecer Técnico 

relativo a esse Curso encontra-se às fls. 1119/1121 (vol. V). Objetivos do Curso às fls. 928/929. Perfil do 

profissional às fls.931/932. O quadro curricular do curso às fls. 934. Conteúdo programático às fls. 935/938. 

Material didático, metodologia, estratégias e recursos didáticos estão descritos às fls. 939/944. Critérios de 

aproveitamento, avaliação, recuperação descritos às fls. 945/952. Equipes técnicas e corpo docente às 

fls.914/975. 

A Comissão formada pelos Especialistas Gustavo Rodrigues Ortega e Marisa Aparecida de 

Souza, além do supervisor de ensino, Helio de Medeiros Vale, após a análise dos documentos e visita à 

sede e ao polo, preenche os formulários informatizados de relatório e os entrega à Assistência Técnica em 

05-10-2011(fls.1187) e documentos anexos (fls. 1188/1306). 

No Relatório, os Especialistas manifestam-se favoráveis ao Recredenciamento da Instituição, à 

aprovação dos Cursos Técnicos de Contabilidade, Eixo Tecnológico Gestão e Negócios e de Secretaria 

Escolar, Eixo Tecnológico Apoio Educacional, bem como à aprovação do Regimento Escolar. 
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2. CONCLUSÃO 
 

À vista do exposto e nos termos deste Parecer: 

2.1 aprova-se, o Recredenciamento, pelo período de cinco anos, do CEAD - Centro de Ensino a 

Distância, e a continuidade de autorização do funcionamento para o Curso de Educação de Jovens e 

Adultos, nos níveis de Ensino Fundamental e Médio, e do Curso Técnico em Transações Imobiliárias, do 

eixo tecnológico Gestão e Negócios, na modalidade a distância, com sede à Av. Faria Lima, 544, em 

Pinheiros/SP, e do Polo situado na Rua Vergueiro, 1645, no Paraíso/SP; 

2.2 aprova-se a autorização para o funcionamento do Curso de Técnico em Contabilidade, do eixo 

tecnológico Gestão e Negócios, e do Curso de Técnico em Secretaria Escolar, do eixo tecnológico Apoio 

Educacional, após adequação à Deliberação CEE nº 105/11; 

2.3 aprovam-se os Planos de Cursos de Técnico em Transações Imobiliárias, em Contabilidade, em 

Secretaria Escolar, e o Regimento Escolar específico para a Educação a Distância, que atende a legislação 

vigente e o disposto na Deliberação CEE nº 97/10. 

2.4 Envie-se cópia deste Parecer ao CEAD - Centro de Ensino a Distância e às Diretorias de Ensino 

das Regiões Centro Oeste e Centro Sul. 

São Paulo, 07 de fevereiro de 2012. 
 
 
a) Consª Maria Helena Guimarães de Castro 
                          Relatora 

 

3. DECISÃO DA CÂMARA 

 

A Câmara de Educação Básica adota, como seu Parecer, o Voto da Relatora. 

Presentes os Conselheiros: Ana Luisa Restani, Arthur Fonseca Filho, Guiomar Namo de Mello, 

Maria Helena Guimarães de Castro, Maria Lucia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Sergio 

Tiezzi Júnior, Suely Alves Maia, Suzana Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves. 

Sala da Câmara de Educação Básica, em 07 de março de 2012. 

 

 

a) Consª Ana Luisa Restani 

             Presidente da CEB 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de 

Educação Básica, nos termos do Voto da Relatora. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 14 de março de 2012. 

 
 
 
 
Cons. Hubert Alquéres 
             Presidente 
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