GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Considerando publicações de unidades escolares do Sistema
Estadual de Ensino, no Diário Oficial do Estado – DOE, de alunos concluintes de
Ensino Fundamental/Ensino Médio nas modalidades Educação de Jovens e
Adultos/Educação a Distância – EJA/EaD.
Considerando que estas publicações se constituem tão somente de
uma relação nominal de concluintes, sem nenhum outro dado de identificação, o
Conselho Estadual de Educação - CEE/MT, vem a público informar:
1. Esta publicação não é exigência da legislação vigente.
2. A autenticidade de documentos escolares é conferida pela
Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, por meio de “VISTO CONFERE”,
em atendimento a processos devidamente formalizados.
3. O credenciamento e a autorização da unidade escolar são
chancelas do poder público normatizador, representado pelo CEE/MT, para a
oferta de etapas e modalidades da Educação Básica, em consonância com as
disposições legais.
4. Os atos autorizativos de credenciamento e autorização, de
responsabilidade do CEE/MT, delimitam o seu período de vigência, registram as
etapas/modalidades/curso, objetos destes atos e os limites territoriais de
funcionamento da unidade escolar, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino.
5. O processo de “VISTO CONFERE”, enquanto ato da SEDUCMT, setor competente pela supervisão do Sistema Estadual de Ensino, garante,
para além do credenciamento e autorização da unidade escolar, a consonância
legal de aspectos, como: idade dos alunos, temporalidade das ofertas (início e
término, em respeito a dias letivos e carga horária mínima exigidos), polo, que
no caso da EaD, necessita de autorização específica e, especialmente, a
identificação dos alunos e o seu vínculo com a unidade escolar.
Diante do exposto, o CEE/MT faz uso desta Nota de
Esclarecimento para alertar as unidades escolares quanto ao fato deste tipo de
publicação não estar em conformidade com as disposições legais do Sistema
Estadual de Ensino para fins de autenticidade de estudos, em especial, a
Resolução Normativa nº 05/2011 (Educação de Jovens e Adultos), Resolução

Normativa nº 02/2013 (Regulação das unidades escolares: credenciamento e
autorização), Resolução Normativa nº 04/2012 (Educação a Distância),
disponíveis no site do CEE/MT: www.cee.mt.gov.br.
Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, em Cuiabá, 09
de maio de 2019.

