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Conselho Estadual de Educação
Presidente: Mons: Lázaro de Assis Pinto

 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
 Presidente: Mons . Lázaro de Assis Pinto

Processos nºs 39 .556, 39 .614, 39 .616 A, 39 .616 B e 39 .728
 Relatora: Avani Avelar xavier Lanza

 PARECER Nº 702/2011
 Aprovado em 01 .9 .2011

Examina pedido da SEE/MG relativo a pronunciamento do CEE a res-
peito da validade de certificados escolares emitidos a partir de estudos 
na modalidade EJA – Educação a Distância – referentes à Educação 
Básica – ensino médio realizados em outros estados da Federação .

1 . Histórico
Em 15 .3 .2011, deu entrada neste Conselho o Ofício 299/2011, em que 
a SEEMG apresenta questionamentos sobre a validade de certificados 
escolares da modalidade de educação a distância .
Em 23 .3 .2011, o processo foi encaminhado à Superintendência Téc-
nica para estudos iniciais e, em 25 .3 .2011, foi encaminhado à Câmara 
de Planos e Legislação, onde, em 28 .3 .2011, fui designada sua relatora 
pelo presidente da Câmara .
Em 03.5.2011, o processo foi baixado em diligência a fim de ser consul-
tado o Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro a respeito da 
legalidade de instituições escolares daquele estado ministrar a modali-
dade de educação a distância, EJA, Ensino Médio, uma vez que a coleta 
de informações via outros instrumentos e ferramentas de consulta não 
se deu a contento .
O citado Ofício nº 299/2011, da Subsecretária de Desenvolvimento da 
Educação Básica da SEE, traz dados e informações acerca da questão 
enunciada que, coligidos na citada correspondência, detalha uma série 
de diligências respeitantes ao assunto, as quais cabe destacar:
- Ofício DPRH nº 004/2011 – da Prefeitura Municipal de Brumadinho, 
sobre validade em Minas Gerais de documentos escolares emitidos por 
instituições situadas no Estado do Rio de Janeiro, relativas a estudos na 
modalidade de educação a distância;
- Ofício nº 099/2011 – GAB/PRM-IPATINGA, da Procuradoria da 
República no Município de Ipatinga, sobre validade de certificado de 
Ensino Médio emitido pela Escola IESP (Intermédia Empreendimentos 
Ltda .) e Centro Educacional Futura, do Estado do Rio de Janeiro;
- Ofícios nºs 101/2011 e 375/2010 – da SRE/Governador valadares, 
sobre solicitação de Gutemberg de Almeida Bertoso à SEE, requisi-
tando reconhecimento de seu certificado de conclusão do Ensino 
Médio, emitido pela EPEC – Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura, 
do Estado do Rio de Janeiro;
- Ofício Circular nº 037/2011 – da SRE/Governador valadares, con-
tendo cópias de certificados obtidos por meio de estudos a distân-
cia, submetidos ao órgão visando à expedição de Autorizações para 
lecionar;
- Cópia do questionamento via “Disque Educação”, datado de 03-12-
2010, de autoria de Paulo Henrique Aparecido Cason, questionando o 
posicionamento da SRE/Montes Claros quanto à validade do Certifi-
cado por ele apresentado, visando comprovar a conclusão do Ensino 
Médio, realizado no Centro Educacional Futura, no Estado do Rio de 
Janeiro;
- Ofício nº 153/2010, originário da SRE/Governador valadares, enca-
minhando relatórios de verificação in loco, descrevendo a atuação de 
instituições que ofertam educação a distância no município;
- Ofício DIRE/DIvAE nº 321/2010, advindo da SRE/Uberlândia, sobre 
procedimentos a serem adotados para autenticação de históricos esco-
lares, originários de instituições do Rio de Janeiro;
- Cópia do questionamento via e-mail, datado de 30/11/2010, da SRE/
Montes Claros, sobre designação de servidor portador de certificado de 
conclusão do Ensino Médio no Centro Educacional Futura/RJ, adqui-
rido por meio de educação a distância;
- Ofício nº 162/2010, da SRE/Pirapora, sobre situação de vida escolar 
do aluno Ricardo Brandão Campos, que apresenta comprovante de con-
clusão de estudos via educação a distância;
- Ofício S/Nº, datado de 30-8-2010, da SRE/Araçuaí, sobre certificado 
originário do Centro Educacional Futura, do Rio de Janeiro .
Em arremate, a autoridade consulente, ao expor os motivos pelos quais 
apela a este Conselho, solicita o que se segue:
 “Considerando o crescente número de instituições certificadoras, 
sendo que o Parecer CEE 875/2010, aprovado em 30-9-2010, dispõe 
sobre três destas instituições: Centro Educacional Futura/RJ; J . Escola 
Triunfo/RJ; Instituto Educacional Ômega, vimos solicitar pronuncia-
mento visando maior esclarecimento sobre a matéria, para que possa-
mos orientar os interessados .”
Em junho, ainda durante o período em que se aguardava resposta do 
CEE/RJ, outro ofício contendo documentos de mais dois interessados 
em relação à matéria em pauta deu entrada neste Conselho .
 Finalmente, em 27 de junho, recebemos, junto com a cópia de parece-
res, a seguinte resposta do Conselho Estadual de Educação do Rio de 
Janeiro, que passou a incorporar os estudos já em andamento .
“Em atendimento ao Ofício nº 873/2011, referente ao Processo nº 
39 .556, cabe-nos informar quanto ao credenciamento e autorização de 
funcionamento das instituições solicitadas, que:
1 . EMPRESA DE PESQUISA E ENSINO – EPEC – AvM – COLéGIO 
E SUPLÊNCIA: foi detentor do Parecer CEE/RJ nº 104/2003 que “Cre-
dencia a EPEC – AvM – Colégio de Suplência à Distância, localizado 
no Município do Rio de Janeiro e autoriza os Cursos de Ensino Médio 
e de Ensino Fundamental, 2ª etapa, exclusivamente para atendimento a 
Jovens e Adultos, com a metodologia à distância, nos termos da Deli-
beração CEE nº 275/02 .”
Em 26/5/2000*, o diretor da instituição, informou a este Conselho, o 
encerramento das atividades em 31/12/2008*, e que, desde então não 
oferecia mais matrículas para o Curso de Educação de Jovens e Adultos, 
Ensino Fundamental – 2º Segmento e Ensino Médio, originando o Pare-
cer CEE/RJ nº 102/2009, publicado em 16/09/2009, que “Determina o 
encerramento das atividades da EPEC – AvM – Colégio de Suplência a 
Distância, mantido pela Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura, locali-
zado na Rua do Carmo, nº 07 – sala 501, Centro, Município do Rio de 
Janeiro, credenciado e autorizado pelo Parecer CEE nº 104/2003, para 
atuar com a metodologia de Educação a Distância na oferta dos Cursos 
de Ensino Fundamental – 2º Segmento e Médio, exclusivamente para a 
Educação de Jovens e Adultos, e a suspensão imediata de todos os seus 
polos, com validade a partir da data de publicação deste ato no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.” (* infor-
mações contraditórias)
2 . CENTRO EDUCACIONAL CARIOCA – CEC: obteve apenas a 
transferência de Mantença por pedido da EPEC, através do Parecer 
CEE nº 030/2010, publicado em 20/08/2010, que “Aprova a transfe-
rência de Mantençada Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura – A vez 
do Mestre para o Centro Carioca de Ensino Superior Ltda ., ocorrida em 
2006, apenas para fins de regularização da vida escolar dos alunos, e dá 
outras providências” . E, ainda conforme consta no voto do Relator no 
mesmo Parecer “(...)apenas para finsde regularização da vida escolar 
dos alunos matriculadosaté 31/12/2008, entendendo-se que a entidade 
mantenedora sucessora da EPEC-AvM, para dar continuidade as suas 
atividades educacionais tem que solicitar credenciamento e autorização 
a este Conselho” .
3 . CENTRO EDUCACIONAL FUTURA: obteve o Parecer CEE/RJ nº 
130/2005 que “Credencia o Centro Educacional Futura LTDA, situado 
na Rua Coelho Neto, nº 74, Laranjeiras, Município do Rio de Janeiro, 
para a modalidade de Educação a distância e autoriza o funcionamento 
dos cursos de Ensino Fundamental (2ª etapa) e Ensino Médio para 
Jovens e Adultos (EJA), nesta modalidade, nos termos do disposto nas 
Deliberações nºs 275/02 e 290/04, na sua sede, a partir da publicação do 
Parecer em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”.
A referida instituição solicitou renovação de credenciamento, nos ter-
mos da Deliberação nº 297/06, cujo processo encontra-se aguardando 
pronunciamento de nosso Colegiado .
4 . JARDIM ESCOLA TRIUNFO: obteve o Parecer CEE/RJ nº 939/02, 
publicado no DO de 22/10/02, onde “Credencia o Jardim Escola 

Triunfo, mantido pelo Jardim Escola vitória, localizado no Município 
do Rio de Janeiro ( . . .) e autoriza o Curso de Educação para Jovens e 
Adultos, de nível médio, com a Metodologia a Distância, com base 
na Deliberação CEE nº 275/02, e dá outras providências” . Seus polos 
obtiveram extensão de funcionamento, no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro, através de comunicação a este Conselho, conforme norma 
vigente à época .
 Diante de algumas denúncias de irregularidades de funcionamento, 
este Conselho emitiu Portaria CEE/RJ nº 322/07, constituindo Comis-
são para apuração das referidas denúncias, que originou o Parecer CEE/
RJ nº 089/07, publicado em 07/05/2009, onde “Determina a aplicação 
da Deliberação CEE/RJ nº 195/92 no Jardim Escola Triunfo, mantido 
pelo Jardim Escola vitória, localizado na Rua General Oswaldo Cor-
deiro Faria, nº 121 – 3º andar, Marechal Hermes, Município do Rio de 
Janeiro e dá outras providências” .
Cabe informar que a instituição ingressou com pedido de renovação de 
credenciamento e autorização de funcionamento nos termos da Delibe-
ração CEE/RJ nº 297/06, cujo processo encontra-se aguardando pro-
nunciamento de nosso Colegiado .
5 . COLéGIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E ExTENSÃO 
UNIvERSITáRIA E PROFISSIONAL LTDA – COBRA: foi detentor 
de credenciamento para atuar com a metodologia de Educação a Dis-
tância e autorização para ministrar o curso de Ensino Médio, para Edu-
cação de Jovens e Adultos, através do Parecer CEE nº 937/2002, com 
base na legislação vigente à época, Deliberação CEE nº 275/2002 .
 Porém, diante de inúmeras denúncias sobre irregularidades de seu 
funcionamento este Conselho exarou o Parecer CEE nº 067/06, que 
determinou a aplicação da Deliberação CEE nº 195/92, originando 
posteriormente o Parecer CEE nº 008/2008, publicado em 11/04/2008, 
determinando que “A COIE deve designar Comissão de Servidores 
para o recolhimento imediato do acervo escolar .”
6 . INSTITUTO ANDREAS BRUNNER: mantido pelo Centro Brasi-
leiro de Ensino a Distância Ltda ., obteve Parecer CEE nº 031/2008, 
publicado 08/10/2008 e republicado em 14/04/2009 que “Credencia, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, o Instituto Andreas Brunner, mantido 
pelo Centro Brasileiro de Ensino a Distância Ltda ., para a oferta da 
Educação a Distância, aprova os Planos de Curso e o autoriza a fun-
cionar, também pelo prazo de 05 anos, com o Ensino Fundamental e 
Médio, a serem ministrados, exclusivamente em sua sede, localizada na 
Rua das Margaridas, 335 – vila valqueire, Jacarepaguá – Município do 
Rio de Janeiro, em conformidade com as normas previstas na Delibe-
ração CEE nº 297/2006, a partir da publicação deste Parecer em Diário 
Oficial, e dá outras providências”.
 Quanto ao COLéGIOINTERAMERICANO e o COLéGIOAGT infor-
mamos que não consta em nossos cadastros, até a presente data, cre-
denciamento e autorização de funcionamento dessas instituições para a 
oferta educação a distância .
 Informamos, ainda, que a competência para autenticar os certificados 
ou diplomas de conclusão de curso, expedidos pelas instituições de 
ensino, bem como a verificação da publicação em Diário Oficial é da 
competência da Coordenadoria de Inspeção Escolar – CDIN, órgão vin-
culado à Secretaria de Estado de Educação do nosso Estado .”
2 . Mérito
Os estudos realizados preliminarmente pela relatora envolvendo a aná-
lise da legalidade das escolas que emitiram os certificados, o estudo das 
resoluções e deliberações do CEE/RJ sobre a modalidade de ensino a 
distância, bem como a análise de cada caso de aluno, permitiram a ela-
boração deste parecer, bem como dos anexos a ele integrantes .
Uma constatação inicial diz respeito a equívocos nas interpretações do 
Parecer nº 875/2010 . A nosso ver, o citado parecer refere-se à legali-
dade da oferta de cursos, em Minas Gerais, na modalidade de ensino 
a distância - EJA - ensino básico - nível médio - por instituições esco-
lares de outros estados do País e, em decorrência, à validade dos certi-
ficados por elas expedidos. (grifos nossos) O referido parecer não diz 
respeito aos cursos na modalidade de ensino a distância – EJA - ensino 
básico - nível médio, ministrados por instituições devidamente autori-
zadas e credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação, responsável 
por legislar sobre o sistema do estado do qual tais escolas fazem parte 
e em que atuam .
Sobre essa matéria, o Conselho Estadual de Educação do Rio de 
Janeiro, em comunicado transmitido em seu endereço eletrônico http://
cpost .com .br/cee-rj/, informa ao público em geral que,
“Face às constantes consultas sobre a validade de documentos escolares 
expedidos por instituições de Educação a Distância, informamos que 
nenhum curso realizado fora do Estado do Rio de Janeiro é autorizado 
por este Conselho .
 [ . . .]
Os cursos de Educação a Distância autorizados pelo CEE RJ o foram 
para funcionamento unicamente no endereço constante do Parecer 
Autorizativo .
 Cursos oferecidos por convênios não são autorizados por este 
Conselho .
 Documentos expedidos por cursos realizados fora do estado do Rio de 
Janeiro não podem ser reconhecidos como válidos com base nos pare-
ceres autorizativos emitidos por este CEE RJ .”
Em relação aos casos específicos de alunos, com base nos estudos rea-
lizados e no posicionamento do Conselho Estadual de Educação do Rio 
de Janeiro (CEERJ) à consulta solicitada, definimos que:
1) poderão ser aceitos como válidos os certificados emitidos por ins-
tituições que funcionam em outros estados e que estão devidamente 
autorizadas e credenciadas, pelos conselhos estaduais de educação res-
ponsáveis pelos sistemas dos quais elas fazem parte, a ministrar EJA 
- Ensino Médio a distancia e, no caso de certificados de instituições 
do Rio de Janeiro, aqueles que estão acompanhados da cópia da publi-
cação no Diário Oficial – DO - RJ - da listagem dos concluintes de 
curso médio EJA Modalidade a Distância conforme previsto no § 2º 
da Deliberação 292-04 . (Anexo 1 – lote 1, Anexo 2 – lote 2, Anexo 
3 – lote 3);
2) não poderão ser aceitos como válidos os certificados emitidos por 
instituições de ensino que funcionam em outros estados e que não 
estão devidamente autorizadas e credenciadas a ministrar EJA - Ensino 
Médio a distância . (Anexo 4 – lote 1 e Anexo 5 – lote 3);
3) estão em diligência os casos em que a documentação necessária para 
que fosse elaborada a conclusão pertinente a cada um se encontrava 
incompleta .
Os casos constantes do item três (3) acima descrito serão motivo de 
parecer ou pareceres a ser(em) emitido(s) após o encaminhamento da 
documentação solicitada na diligência .
As Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais deverão, a 
partir da data de publicação deste parecer, emitir respostas tomando-o 
como base quando receberem consultas que envolverem casos simila-
res aos nele estudados .
3 . Conclusão
Face ao exposto, somos por que este Conselho responda à Secreta-
ria de Estado de Educação de Minas Gerais de acordo com o mérito 
deste parecer e, tendo em vista a recente Portaria Normativa nº 16, de 
27/07/2011, que dispõe sobre a certificação no nível médio ou decla-
ração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio 
– ENEM ─, recomendamos que as SRE providenciem a divulgação 
ampla da referida portaria, de forma que os jovens e adultos que nela 
se enquadrem ou que por ela possam ser beneficiados procurem recor-
rer a mais essa possibilidade de retomada e continuidade de estudos, 
certificando-se em nível médio via realização das provas do ENEM, 
evitando problemas futuros decorrentes da obtenção de certificados de 
instituições não credenciadas e autorizadas para ministrar EJA - Ensino 
Médio a distância .
Além disso, deve ser também divulgada a possibilidade de certificação 
a partir de realização de exames de suplência dos diversos CESECs 
autorizados e em funcionamento em todas as Superintendências Regio-
nais de Ensino do Estado .
 Solicitamos, ainda, que cópia deste parecer seja encaminhada ao Con-
selho Estadual de Educação do Rio de Janeiro .
 Finalizando, informamos que, face às demandas relativas à matéria em 
pauta, está sendo iniciado um estudo para a elaboração de normas esta-
duais para a educação básica na modalidade a distância .
Belo Horizonte, 09 de agosto de 2011 .
a) Avani Avelar xavier Lanza – Relatora

ANExO 1 – QUADRO SÍNTESE DE SITUAÇÕES ANALISADAS – LOTE 1 – CASOS DE ACEITAÇÃO DE CERTIFICADOS COMO 
váLIDOS

INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ALUNO CONCLUSÃO

1 - CENTRO 
EDUCACIONAL 
FUTURA

 Credenciado e autorizado pelo Parecer 130/2005, aprovado em 31 de maio de 
2005, nos termos das Deliberações nºs 275-02, 285-03 e 290-04, do Conselho 
Estadual de Educação do Rio de Janeiro .
De acordo com o artigo 1º da Deliberação 285-03, a saber:
Art . 1º . O artigo 1º da Deliberação CEE nº . 275/2002 e seu parágrafo único 
passam a vigir com a seguinte redação:
 Credenciamento é o ato próprio que, após integral cumprimento do disposto 
nesta Deliberação e legislação pertinente, permite o funcionamento de insti-
tuições de ensino que desejem efetivar a oferta de cursos dentro dos limites 
territoriais do Estado do Rio de Janeiro, segundo a metodologia de educação 
a distância e por prazo determinado, renovável, de até 5 (cinco) anos . (Gri-
fos nossos)
O prazo de vigência do referido credenciamento seria até junho de 2010 .
 Deliberação 292-04, a saber:
§ 2º . A relação de concluintes de Cursos destinados à Educação de Jovens 
e Adultos, ministrados sob qualquer metodologia, de Cursos de Educação 
Profissional de Nível Técnico, de Ensino Fundamental ou de Ensino Médio, 
ministrados sob a metodologia de Educação a Distância, deve ser assinada 
pelo Diretor da entidade e autenticada pela Inspeção Escolar, após aferidos 
os arquivos da instituição, para a publicação no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro .
Segundo resposta do CEE RJ a indagações da conselheira a respeito da situa-
ção da escola, “a referida instituição solicitou renovação de recredenciamento 
nos termos da deliberação 297-06, cujo processo se encontra ainda aguardando 
pronunciamento de nosso colegiado .”

CASO 22 -Roselita Ferreira 
dos Santos Caroba - sobre a 
prorrogação de designação 
da servidora – tendo certifi-
cado de conclusão de ensino 
médio a distância emitido 
por escola de ensino a distân-
cia do RJ C .Ed . Futura
 E-mail para DIRE SRE 
Montes Claros – da EE Men-
des Campos

CASO 28 - Luiz Henrique 
Gonçalves Silva
Certificado de conclusão 
de ensino médio a distância 
- 2009
Cópia da listagem publi-
cada no DORJ - 21 de maio 
de 2009 . 

CASO 22 - 
Pela aceitação 
do certificado 
como válido, 
conforme infor-
mação do Dire-
tor da SRE de 
Montes Claros .

CASO 28 - 
Pela aceitação 
do certificado 
como válido

2 - EMPRESA 
DE PESQUISA 
E ENSINO – 
EPEC – AvM 
– COLéGIO DE 
SUPLÊNCIA

EPC – AvM anteriores) - credenciado e autorizado pelo Parecer 104-2003, 
aprovado em 1º de abril e publicado em 20 de maio de 2003 em termos das 
Deliberações n . 275-02, 285-03 do Conselho Estadual de Educação do Rio 
de Janeiro .
Prazo de 5 anos venceria em maio de 2008 .
PARECER CEE Nº 102/2009 foi homologado em 14/09/2009 e publicado em 
D .O . em 16/09/09-ENCERRAMENTO das atividades da EPEC/AvM Colé-
gio de Suplênciaa Distância - SUSPENSÃO imediata de TODOS OS SEUS 
POLOS -
 “Informamos que o PARECER CEE Nº 102/2009 “Determina o ENCER-
RAMENTO das atividades da EPEC/AvM Colégio de Suplência a Distância, 
mantido pela Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura, localizado na Rua do 
Carmo, nº 07 sala 501, Centro, Município do Rio de Janeiro, credenciado e 
autorizado pelo Parecer CEE nº 104/2003, para atuar com a metodologia de 
Educação a Distância na oferta dos Cursos de Ensino Fundamental 2º Seg-
mento e Médio, exclusivamente para a Educação de Jovens e Adultos, e a 
SUSPENSÃO imediata de TODOS OS SEUS POLOS, com validade a partir 
da data de publicação deste ato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 
e dá outras providências .” Informamos, ainda, que o CDIN, inspeção escola-
reducacao.rj.gov.br, ficou responsável por tomar todas as providências neces-
sárias para o recolhimento de todos os arquivos da instituição, e, a fim de 
regularizar a vida escolar dos alunos matriculados na EPEC-AvM Colégio 
de Suplência a Distância, será considerada válida toda publicação feita no 
DOERJ sob o CNPJ nº 05 .040 .790/0001-52, até a data da publicação desse 
Parecer . O Parecer foi homologado em 14/09/2009 e publicado em D .O . em 
16/09/09, pág 11(onze) .Att,> Central de Atendimento/CEE/RJ .”Pelo Parecer 
CEERJ n 30/2010 foi aprovada a Transferência de Mantença da EPECpara o 
Centro Carioca de Ensino Superior Ltda (CEC), ocorrida em 2006 . “votamos, 
favoravelmente, pela finalização do Processo E-03/100.202/06, aprovando a 
Transferência de Mantença ocorrida eM 2006, pela EPEC-AvM para o CEC, 
uma vez que restou demonstrado que, desde a data do pedido e formalização 
da escritura de transferência, O CEC vem sendo responsável exclusivo pelas 
ações acadêmicas junto aos alunos e pela ação educacional e administrativa 
junto ao CEE e à Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o que 
comprovou sua capacidade em abrigar o Colégio Suplência, na forma discipli-
nada pelo Parecer CEE nº 593/02, entendendo-se, entretanto, que a entidade 
mantenedora sucessora da EPEC – AvM tem de se ater, em suas operações, 
aos limites Geográficos do estado do Rio de janeiro, bem como ao cumpri-
mento dos prazos da legislação em vigor quanto à validade dos respectivos 
atos escolares .”
Conforme consta no Voto do Relator “apenas para fins de regularização da vida 
escolar dos alunos, matriculados até 31 de dezembro de 2008, entendendo-se 
que a entidade mantenedora sucessora da EPEC-AvM, para dar continuidade 
a suas atividades educacionais tem que solicitar credendicameno e autorizaçao 
a este Conselho .

CASO – 5 - Gutemberg de 
Almeida Bertoso
Certificado de conclusão 
do curso de Ensino Médio 
modalidade a distância emi-
tido pelo EPEC – Empresa 
de Pesquisa Ensino e Cul-
tura do Rio de Janeiro – 
concluído em 13 de outubro 
de 2008, emitido em 11 de 
novembro de 2008 .
Registro RGA 37382 Flo72 
do livro 007, conforme 
Cópia da Listagem publi-
cada no DO de 11-11-2008 
fls 008

 CASO 5 - Pela 
aceitação do 
certificado como 
válido .

3 - Colégio
Brasileiro de Pós-
graduação e Exten-
são Universitária 
-COBRA

Parecer CEERJ 937-02, publicado em DO RJ 191-02 .
Amparado pelas Deliberações 275-2002 e 285-2003 .
Informação do CEERJ: “foi detentor de credenciamento para atuar com a 
metodologia de Educação a Distância e autorização para ministrar o curso de 
Ensino Médio, para Educação de Jovens e Adultos, através do Parecer n . 937-
2002 com base na legislação vigente à época, Deliberação CEE nº 275-2002
Porém, diante de inúmeras denúncias sobre irregularidades de seu funciona-
mento, o Conselho exarou o Parecer CEE/RJ 067-06, que determinou a aplica-
ção da Deliberação CEE nº 195-92, originando posteriormente o Parecer CEE 
008/2008, publicado em 11-04-2008, determinando que a COIE deve designar 
Comissão de servidores para o recebimento imediato do acervo escolar .”
DETERMINA O FECHAMENTO DO COLéGIO BRASILEIRO DE 
SUPLÊNCIA A DISTÂNCIA - COBRA - MANTIDO PELO COLéGIO 
BRASILEIRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E ExTENSÃO UNIvERSITáRIA 
E PROFISISSIONAL LTDA
(“ . . .) a suspensão incontinenti de todos os polos relacionados no quadro em 
anexo, a partir da publicação deste Parecer no Diário Oficial e dá outras 
providências .”

CASO 21 - vanusa Maria 
dos Santos – certificado de 
conclusão de ensino médio a 
distância emitido pelo Colé-
gio Brasileiro de Pós-gradu-
ação e Extensão Universi-
tária e Profissional – Rio de 
Janeiro em 01 de fevereiro 
de 2008, conclusão em 17 
-12-2007
Declaração da SEE RJ, 
Coordenação de Inspeção 
Escolar – certificando que 
as informações e assinatu-
ras do certificado de con-
clusão do ensino médio são 
verdadeiros .
Publicação no DO de 01-02-
2008 .

 CASO 21 - Pela 
aceitação do 
certificado como 
válido de acordo 
com declara-
ção da inspeção 
escolar 

4 - Centro Edu-
cacional CEJA 
BRASIL

Credenciamento Parecer do CEE/SC nº 362 de 06 de dezembro de 2005 (não 
localizado); prazo até 6/12/2010 .

CASO 12 – Daniela Chris-
tina de Sousa - Certificado 
de conclusão do curso de 
Ensino Médio, modalidade 
a distância, emitido pelo 
Centro Educacional CEJA 
BRASIL, de Joinvile, Santa 
Catarina, em 29 de março 
de 2010, concluído em 19 
dezembro de 2009 .

CASO 12- Pela 
aceitação do 
certificado como 
válido 

 ANExO 2 – QUADRO SÍNTESE DE SITUAÇÕES ANALISADAS – LOTE 2 – CASOS 
DE ACEITAÇÃO DE CERTIFICADOS COMO váLIDOS

INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO DA 
INSTITUIÇÃO ALUNO CONCLUSÃO

1 - CENTRO 
EDUCACIONAL 
FUTURA

Idem Anexo 1

CASO 26 –Sílvio Marcos Alves
 Certificado – conclusão do Ensino Médio – EJA em 28/10/2008
 Publicação listagem DORJ do dia 12 de novembro de 2008 .
Curso Técnico em Mecânica – 2008/2009 – Centro de Educação Tecnológica de Mon-
tes Claros

CASO 26 - Pela 
aceitação do certifi-
cado como válido .

ANExO 3 – QUADRO SÍNTESE DE SITUAÇÕES ANALISADAS – LOTE 3 - CASOS 
DE ACEITAÇÃO DE CERTIFICADOS COMO váLIDOS

INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO DA 
INSTITUIÇÃO ALUNO CONCLUSÃO

1 -EMPRESA 
DE PESQUISA 
E ENSINO – 
EPEC – AvM 
– COLéGIO DE 
SUPLÊNCIA

Idem Anexo 1

CASO 44 –Cacildo Silva Junior
 Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio modalidade a distância emitido 
pelo EPEC – Empresa de Pesquisa Ensino e Cultura do Rio de Janeiro – Cópia da Lis-
tagem publicada no DORJ do dia 19 de fevereiro de 2009 fls. 021

CASO 45 – Elis Gonçalves Amarante Reis
Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio modalidade a distância emitido 
pelo EPEC – Empresa de Pesquisa Ensino e Cultura do Rio de Janeiro – Cópia da Lis-
tagem publicada no DORJ do dia 19 de dezembro de 2008 fls. 005

CASO 44 - Pela 
aceitação do certifi-
cado como válido .

CASO 45 - Pela 
aceitação do certifi-
cado como válido .


