Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

REQUERIMENTO PARA APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZACIONAIS
E AUTORIZAÇÃO DE POLO DE APOIO PRESENCIAL
Exmo(a) Sr.(a) Secretário(a) de Estado de Educação, informo, abaixo, os dados cadastrais da instituição
educacional e solicito ( ) APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZACIONAIS ( ) AUTORIZAÇÃO DE POLO DE
APOIO PRESENCIAL.
Informo, ainda, que o prazo final de (re) credenciamento expira em _____/_____/_______, conforme disposto
na Portaria nº _______, de ______/______/_______.

1 - DADOS CADASTRAIS
Instituição Educacional(Nome Fantasia):
CNPJ:

Telefone(s):

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Nome da mantenedora1 (Razão Social):
CNPJ:

Telefone(s):

Endereço da mantenedora:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Nome da mantenedora2 (Razão Social):
CNPJ:

Telefone(s):

Endereço da mantenedora:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Nome do Mantenedor, Diretor ou Coordenador Pedagógico, responsável pelo acompanhamento do trâmite processual e pelas correções que forem diligenciadas:

E-mail do responsável:

E-mail da IE:

2-(

) APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORGANIZACIONAIS
( ) Proposta Pedagógica ( ) Regimento Escolar ( ) Plano de Curso

3-(

) AUTORIZAÇÃO DE POLO DE APOIO PRESENCIAL (de instituições vinculadas ao sistema de ensino do

Distrito Federal, no âmbito do Distrito Federal ou em outra Unidade da Federação)

Endereço do Polo (no âmbito do DF):
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Declaro constar, anexa a este requerimento, a documentação exigida, de acordo com o artigo pertinente da Resolução nº 2/2020-CEDF, e
suas alterações, e que, para fins de aprovação de novos documentos organizacionais, o Regimento Escolar, a Proposta Pedagógica, o Projeto Pedagógico
(conforme o caso) e o Plano de Curso (conforme o caso), foram elaborados na fonte ARIAL 12, espaçamento 1,5cm, e que a falta de qualquer documento,
necessário ao ato de regulação, implica em arquivamento, de ofício, pelo setor competente da SEEDF, garantido o contraditório, nos termos do §3º, do artigo
217, da Resolução nº 2/2020-CEDF.
Declaro, ainda, ter ciência, nos termos do § 2º, do art. 260, de que as alterações em documento organizacional passam a ser válidas, após
aprovação, observada sua aplicação a partir do início do período letivo subsequente.

Brasília,

de

de

.

________________________________________
Assinatura/Carimbo do/a Mantenedor(a)/Diretor(a)
1

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O PLEITO DE APROVAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS
ORGANIZACIONAIS E AUTORIZAÇÃO DE POLO DE APOIO PRESENCIAL

CONFERÊNCIA DA
DOCUM. APRESENTADA

I - Aprovação de Nova Proposta Pedagógica
Nova Proposta Pedagógica (art. 205), contemplando:
( ) I - breve histórico e atos de regulação da instituição educacional; ( ) II - fundamentos teórico-metodológicos norteadores da prática educativa;
( ) III - missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens; ( ) IV - gestão administrativa e pedagógica; ( ) V - organização pedagógica:
a) etapas e modalidades; b) funcionamento: turno, jornada e período letivo; c) metodologias de ensino adotadas; d) projetos interdisciplinares estratégia; e) educação inclusiva; ( ) VI - organização curricular; ( ) VII - avaliação - fundamentos e concepções: a) das aprendizagens; b) institucional.
( ) VIII - acompanhamento estudantil; a) plano de permanência; b) processos de recuperação das aprendizagens; c) estratégia para o êxito escolar.
( ) IX - profissionais da educação e equipe de suporte pedagógico: a) estratégias de valorização; b) formação continuada. ( ) X - referências; ( ) XI
- apêndice: a) matriz curricular - quadro resumo; b) projetos interdisciplinares - detalhamento; c) itinerários formativos - detalhamento, quando
ofertados; d) atividades complementares, quando ofertadas; e) parcerias - quadro resumo, quando existente.
§ 1º No caso de instituição educacional que oferece exclusivamente a educação profissional e tecnológica, as informações referentes à organização
curricular e o apêndice, incisos VI e XI, devem constar somente do plano de curso.
§ 2º Instituição educacional bilíngue deve incluir, com detalhes, na proposta pedagógica, as organizações pedagógica e curricular.
§ 3º Instituição educacional que desenvolve programa pedagógico de enriquecimento curricular bilíngue, como atividade complementar ou projeto
interdisciplinar, deve incluir os detalhes no apêndice da proposta pedagógica.
§ 4º Alterações dos itens da matriz curricular, turno, jornada, horário de funcionamento e tempo do módulo aula, é de autonomia da instituição
educacional, desde que resguardadas a carga horária anual e o regime disposto na proposta pedagógica aprovada.
§ 5º Substituição de projeto interdisciplinar, de atividade complementar e de itinerário formativo pode ser realizada pela instituição educacional ou
rede de ensino, desde que submetida para homologação do setor competente da Secretaria de Estado de Educação, no período anterior à sua execução,
e que seja resguardado o disposto na proposta pedagógica aprovada.

II - Aprovação de Novo Regimento Escolar
Novo Regimento Escolar (art. 200), contemplando:
( ) I - organização institucional: a) identificação da instituição ou rede educacional e de sua mantenedora; b) fins e objetivos da instituição ou rede
educacional; c) estrutura organizacional administrativa e pedagógica; d) responsabilidades e atribuições da equipe gestora, dos profissionais da
educação e dos demais profissionais. ( ) II - organização e norma escolar: a) etapas e modalidades; b) funcionamento: turno, jornada e período letivo;
c) matrícula; d) transferência; e) avaliação da aprendizagem; f) recuperação de estudos; g) processos especiais de avaliação; h) conselho de classe:
constituição e competência; i) escrituração escolar; k) avaliação institucional. ( ) III - corpo discente: a) direitos; b) deveres; c) inclusão; d) assistência;
e) agremiação. ( ) IV - profissionais da educação e equipe de suporte pedagógico: a) critérios de seleção; b) direitos; c) deveres. ( ) V - regime
disciplinar: a) advertência; b) suspensão; c) transferência compulsória; d) desligamento do profissional. ( ) VI - disposições transitórias e gerais.

III - Aprovação de Novo Plano de Curso
Novo Plano de Curso (art. 207), por habilitação ou especialização, devendo conter:
( ) I - identificação e legislação - quadro resumo: a) eixo tecnológico; b) base legal; c) modalidade; d) habilitação profissional; e) qualificações
profissionais - saídas intermediárias; f) carga horária. ( ) II - organização pedagógica: a) funcionamento e forma de oferta;
b) justificativa para oferta; c) requisitos para ingresso; d) objetivos; e) metodologias e recursos de ensino adotados; f) educação inclusiva.
( ) III - organização curricular; ( ) IV - critérios de avaliação: a) das aprendizagens; b) do estágio e das práticas pedagógicas profissionais, quando
for o caso; c) aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores; d) institucional do curso. ( ) V - critérios de certificação de
estudos e diplomação; ( ) VI - perfil profissional do egresso; ( ) V - plano de estágio curricular supervisionado ou prática profissional, quando for
o caso: a) organização; b) formulários; c) parcerias. ( ) VI - referências; ( )VII - apêndice: a) matriz curricular - quadro resumo; b) parcerias - quadro
resumo, quando existente.
§ 1º Para cursos na modalidade a distância, é necessário especificar, na organização pedagógica, o material didático utilizado, os recursos tecnológicos,
o ambiente virtual de aprendizagem e sua veiculação.
§ 2º A organização curricular deve evitar quantidade excessiva de unidades curriculares com carga horária reduzida para neutralizar a fragmentação de
conteúdo, com o objetivo de manter significância do perfil proposto para o egresso.

IV – Autorização de Polo de Apoio Presencial, no âmbito do DF (o pedido deve ser acompanhado de... art. 233)
I - documentos legais (art. 194) referentes ao endereço do polo de apoio presencial;
I - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da mantenedora, matriz e/ou filial, com registro explícito, no campo de atividades econômicas,
de todos os níveis, etapas e fases de ensino ofertada e requerida.
II – Comprovante das condições legais de ocupação do imóvel, em nome da mantenedora.
III - Certificado de Licenciamento, contemplando todos os níveis, etapas, fases e modalidades ofertadas e requeridas, em nome da mantenedora, em
todos os endereços, sedes e polos de apoio presencial, da instituição educacional.
Art. 283 - O Certificado de Licenciamento pode ser substituído, em caráter excepcional e transitório, por licença expedida pela Administração
Regional:
quando a consulta de viabilidade na rede simples indicar que a localização da instituição educacional não está em área contemplada pela LUOS ou pelo
PPCUB.
§ 1º É indispensável a apresentação do resultado da Consulta de Viabilidade de Localização e de Nome Empresarial.
§ 2º Constatadas eventuais discrepâncias entre a licença de funcionamento provisória e a situação verificada in loco pelo setor competente da SEEDF,
deve ser instaurado processo administrativo em âmbito da SEEDF.

II - quadros demonstrativos que contenham:
a) espaços físicos do polo de apoio presencial a serem utilizados para as atividades educacionais, que devem ser devidamente identificados no local;
b) mobiliário, equipamentos e recursos didático-pedagógicos existentes no polo de apoio presencial ou a serem adquiridos antes do início das atividades,
acompanhados de nota fiscal de entrada ou de aquisição;
c) equipe de suporte pedagógico às atividades dos docentes na mediação e interatividade pedagógica, conforme recurso didático e metodologia de
ensino adotada;
d) curso, fase, etapa e segmento autorizado a ser ofertado no polo de apoio presencial;
e) ambiente virtual destinado à realização de simulação por curso, fase, etapa e segmento, conforme previsto nos documentos organizacionais.

Observações: (campo destinado ao setor responsável pela conferência)

CONFERIDO

Em _______/_______/________.
______________________
Rubrica/Matrícula

_______________
Setor/Órgão
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