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RESOLUCAO SENAC 943/2012

Disptie sobre a autonomia para criacdo e
oferta de cursos e programas de Educacdo
Profissional e TecnolOgica nos termos do
artigo 20 da Lei n2 12.513, de 26 de
outubro de 2011.

0 Presidente do Conselho Nacional do Servico Nacional de Aprendizagem
Comercial – Senac, no exercicio de suas atribuicaes regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 20 da Lein 12.513, de 26 de outubro
de 2011, sobre a integracdo do Senac no Sistema Federal de Ensino, corn autonomia para a
criacão e oferta de cursos e programas de Educacão Profissional e TecnolOgica,

CONSIDERANDO o compromisso estrategico do Senac na oferta de cursos e
programas de Educacão Profissional e TecnolOgica de exceléncia para o pals,

CONSIDERANDO o cue estabelece os artigos 13, 14, 16 e 17 do Regulamento
do Senac, aprovado pelo Decreto n- 61.843, de 5 de dezembro de 1967, atualizado pelo
Decreto n2 6.633, de 5 de novembro de 2008.

RESOLVE, ad referendum do Conselho Nacional:

Art. 1' - Aprovar o Regulamento normativo relativo ao exercicio da autonomia
para a criacdo e oferta de cursos de Educacão Profissional e TecnolOgica estabelecendo
normas, critèrios e procedimentos a serem observados pelas Administraciies Regionais do
Senac, em decorrencia da integracdo do Senac ao Sistema Federal de Ensino.

TITULO I – DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 2' – 0 Senac, nos termos do artigo 20 da Lei n' 12.513, de 26 de outubro
de 2011, "passa a integrar o Sistema Federal de Ensino, com autonomia para a criaceio e
oferta de cursos e programas de educacdo professional e tecnolOgica, mediante autorizaceio
do Orgeio colegiado superior do respectivo Departamento Regional da entidade, resguardada
a competencia de superviseio e avaliacilo da (Micro, prevista no inciso IX do art. 9(2 da Lei
n 9.394, de 20 de dezembro de 1996".

Art. 3' – 0 Sistema Federal de Ensino, nos termos do artigo 16 da Lei n 2 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, compreende:

I – As instituiceies de ensino mantidas pela Uniao;
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privada;
	 II - As instituicOes de Educacao Superior criadas e mantidas pela iniciativa

III – Os Orgaos Federais de educacao;

IV – Os Servicos Nacionais de Aprendizagem, nos termos do artigo 20 da Lei
n 12.513, de 26 de outubro de 2011.

Art. 4' – Entende-se por autonomia, nos termos legalmente definidos, a
competéncia para autorizar a criacao e oferta de cursos e programas de Educacao Profissional
e TecnolOgica por parte do Orgao colegiado superior de cada Administracao Regional do
Senac.

Art. 52 – Entende-se por Orgao colegiado superior de cada Administracao
Regional o seu respectivo Conselho Regional.

Art. 62 – Uma vez autorizado o curso ou programa de Educacao Profissional
Tecnica de Nivel Medi° pelo Conselho Regional, compete ao Orgao pr6prio de Educacao
Profissional, do respectivo Departamento Regional, adotar as providéncias necessarias para o
credenciamento/recredenciamento das unidades de ensino responsaveis pela oferta de seus
cursos e programas de Educacao Profissional e TecnolOgica.

TITULO II – DA AUTORIZACÄO DE CURSOS

Art. – E considerado objeto desta Resolucao o estabelecimento de normas,
criterios e procedimentos para o Ato Autorizativo de criacao e oferta de cursos e programas de
Educacao Profissional e TecnolOgica e seus itinerdrios formativos pelo respectivo Conselho
Regional do Senac.

Paragrafo imico - Os cursos de Educacao Profissional Tecnica de Nivel Medi°
poderao ser organizados segundo itinetarios formativos que possibilitem saidas
intermedidrias de Qualificacao Profissional Tecnica ou possibilitem a Especializacao Tecnica
de Nivel Medi°, como complementacao da Habilitacao Tecnica de Nivel Medi°.

Art. 82 – Os cursos e programas de Educacao Profissional Tecnica de Nivel
Medi°, organizados por eixos tecnolOgicos e respectivos segmentos, deverao submeter-se as
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educacao, bem como
as demais condicoes estabelecidas na legislacao e normas educacionais vigentes, devendo
constar do Catalog° Nacional de Cursos Tecnicos de Nivel Medi° organizado e mantido pelo
Ministerio da Educacao – MEC.

§ 1 2 - Os Pianos de Curso de Educacao Profissional Tecnica de Nivel M6dio,
cujos titulos nab constarem do Catalog° Nacional de Cursos Tecnicos de Nivel Medi°,
organizado pelo MEC, e tampouco do Catalog° Nacional de Cursos Senac, antes de seu
encaminhamento a aprovacao do Conselho Regional de cada Administracao Regional, na
qualidade de curso experimental ou de ineditismo na rede Senac, deverao ser encaminhados
ao Departamento Nacional, para fins de insercao dos mesmos no Catalog° Nacional de Cursos
Senac.
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§ 22 - Os Departamentos Regionais do Senac que necessitarem contar corn
apreciacdo e parecer preliminar emitido pelo Departamento Nacional em seus Projetos
PedagOgicos de Curso ou Pianos de Curso devem solicits-los expressamente, em cada caso.

§ 32 - 0 Departamento Nacional diligenciara para que seja encaminhado ao
Departamento Regional interessado o Parecer Tecnico Preliminar a que se refere o parägrafo
anterior deste artigo em, no maxim, 7 (sete) dias contados da data do respectivo
protocolo de recebimento.

§ 42 - Objetivando manter niveis de exceléncia na qualidade dos cursos e
programas de Educacao Profissional e TecnolOgica oferecidos pela Entidade, caso o
Departamento Nacional do Senac constate a necessidade de eventual apreciacdo e revisdo do
competente Plano de Curso de Educacao Profissional Tecnica de Nivel Medi°, em relacdo
qualidade tecnica da proposta encaminhada ou quanto a observancia da legislacao e normas
educacionais pertinentes, essa revisdo deverd ser realizada em regime de cooperacdo e
articulacdo corn o Orgdo pr6prio de Educacdo Profissional do Departamento Regional
interessado.

Art. 92 – Esta Resolucdo, em relacao a modalidade de Educacdo Profissional
Tecnica de Nivel Módio, abrange a oferta de cursos presenciais e a distancia, no 'ambito de
cada Departamento Regional, desde que atendidas as demais exigéncias legais e
regulamentares aplicáveis.

Art. 10 - Os cursos e programas de Educacao Profissional e TecnolOgica, na
modalidade Educacao Profissional Tecnica de Nivel Medi°, somente poderao ter inicio apOs a
devida autorizacdo por parte do Conselho Regional de cada Administracäo Regional,
observadas as condicOes estabelecidas nesta Resolucdo.

§ - Os cursos Tácnicos de Nivel Medi° ji devidamente autorizados a
funcionar pelos Orgdos prOprios do respectivo Sistema de Ensino dos Estados ou Distrito
Federal poderào continuar sendo oferecidos, nos termos da respectiva autorizacao de
funcionamento.

§ 22 - Para extensdo dos termos originais da autorizacdo de funcionamento dos
cursos Tecnicos de Nivel Medi°, os correspondentes Pianos de Curso devem ser aprovados
pelo respectivo Conselho Regional do Senac.

CAPiTULO I - DO PROCESSO DE AUTORIZACÃO

Art. 11 – A organizacao do processo de autorizacdo dos cursos e programas de
Educacdo Profissional e TecnolOgica, na modalidade Educacdo Profissional Tecnica de Nivel
Medic., tern inicio corn a elaboracao do Plano de Curso.

Art. 12 – 0 Plano de Curso deverd conter, no minimo:
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I. Identificacão do curso;

II. Justificativa e objetivos;

III. Requisitos de acesso;

IV. Perfil profissional de conclusdo e respectivas competencias profissionais;

V. Organizacão curricular do curso Thcnico de Nivel Medi°, incluindo eventuais saidas
intermediarias corn certificacao de Qualificacao Profissional Tecnica;

VI. IndicacOes metodologicas para concretizar a Organizacdo Curricular do Curso;

VII. Aproveitamento de estudos, experiencias e competencias profissionais;

VIII. Avaliacdo da aprendizagem e da constituicao de competencias profissionais;

IX. Atividades complementares, quando for o caso;

X. Estagio profissional supervisionado, quando for o caso;

XI. InstalacOes e equipamentos:

a. Requisitos minimos obrigatorios relativos a instalacOes, equipamentos e
recursos tecnolOgicos necessarios para a realizacáo do curso tecnico;

XII. Perfil, em termos de titulacao/escolaridade minima e experiencia profissional
requerida, do pessoal docente e tecnico exigido para a oferta do curso tecnico:

a. Perfil da equipe docente;

b. Perfil da coordenacão do curso e, quando necessario, do estagio profissional
supervisionado;

c. Perfil da equipe tecnica e administrativa;

XIII. Bibliografia basica e complementar;

XIV. Certificados e diplomas.

CAPITULO II - DO ATO DE AUTORIZACNO

Art. 13 – Concluidas as providencias necessarias para a definica'o dos
competentes Pianos de Curso por parte do respectivo Orgao prOprio de Educacao Profissional,
o Departamento Regional submetera os cursos de Educacao Profissional Tecnica de Nivel
Medi° em questao a apreciacao do respectivo Conselho Regional, para a devida autorizacao
de criacao e oferta.
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Pardgrafo Unico - Caso haja necessidade de alteracdo do Plano de Curso
Tecnico de Nivel Medi°, em especial quanto aos itens I, IV, V, X e XI do artigo 12 desta
Resolucdo, o mesmo deve ser submetido a devida apreciacdo e aprovacdo por parte do
correspondente Conselho Regional do Senac.

Art. 14 – Caber* ao Conselho Regional de cada Administracdo Regional a
aprovacdo e autorizacdo do curso de Educacdo Profissional Tecnica de Nivel Medici, por meio
de Resolucdo especifica, corn numeracdo cronolOgica anual dos correspondentes Atos de
Autorizacdo.

Art. 15 – 0 Ato de Autorizacdo deve ser registrado no Plano de Curso apOs a
devida aprovacdo e autorizacdo do mesmo pelo Conselho Regional de cada Administracao
Regional.

Art. 16 – Compete ao Orgdo prOprio de Educacdo Profissional de cada
Departamento Regional tornar pUblico, pelos meios disponiveis, o Ato de Autorizacdo para
criacdo e oferta do curso de Educacao Profissional Tecnica de Nivel Medi°, bem como os
Atos de Aprovacdo dos Regimentos Escolares e respectivas Propostas Pedagogicas e de
credenciamento/recredenciamento das correspondentes unidades educacionais.

Parigrafo Unico – Compete aos Orgdos prOprios de Educacdo Profissional de
cada Departamento Regional a coordenacdo das providencias necessirias para o adequado
cumprimento do disposto neste artigo, nos termos da lei e das normas educacionais vigentes,
bem como providenciar a emissdo dos respectivos Atos de Autorizacdo.

Art. 17 – Compete ao Departamento Regional informar ao Departamento
Nacional os cursos de Educacao Profissional Tecnica de Nivel Medi° autorizados, corn
respectivos Atos de Autorizacdo, para devida insercdo em ambiente virtual pr6prio, mantido
pelo Departamento Nacional, para fins de divulgacdo em nivel nacional.

CAPITULO III - DA OFERTA

Art. 18 – ApOs a devida autorizacdo da criacdo e oferta do curso pelo seu
Conselho Regional, desde que assegurado pelo Departamento Regional o fiel cumprimento do
estabelecido no respectivo Plano de Curso, compete ao Orgdo pr6prio de Educacao
Profissional de cada Departamento Regional emitir o correspondente Ato de Autorizacdo para
o funcionamento dos cursos de Educacdo Profissional Tecnica de Nivel Medi° em suas
unidades educacionais, observados os incisos elencados no parAgrafo Unico do artigo 25 desta
Resolucdo.

§ 12 - Compete ao Orgdo prOprio de Educacdo Profissional de cada
Departamento Regional expedir e tornar publico o Ato que autoriza as unidades educacionais
para a oferta dos correspondentes cursos de Educacdo Profissional Tecnica de Nivel Medi°.

§ 22 - Compete ao Departamento Regional, por seu OrgAo prOprio de Educacdo
Profissional, fixar normas relacionadas a autorizacdo para funcionamento de cursos da
Educacdo Profissional Tecnica de Nivel Medi° a serem oferecidos por suas unidades
educacionais, bem como autorizacao para descentralizacdo de turmas.
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CAPITULO IV - DA GUARDA DOS PROCESSOS DE AUTORIZACAO

Art. 19 – Os Departamentos Regionais sao responsaveis pela guarda e
manutencao de todos os documentos inerentes aos processos de autorizacao dos cursos e
programas de Educacao Profissional e TecnolOgica, na modalidade Educacao Profissional
Tecnica de Nivel Medi°, bem Como os documentos escolares correspondentes a cada uma das
unidades educacionais ofertantes.

TITULO III – DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

Art. 20 – Os dispositivos desta Resolucao aplicam-se, no que couber, aos
cursos superiores de Tecnologia de Graduacao e POs-Graduacao, presenciais e a distancia.

Art. 21 – Os Atos de credenciamento e recredenciamento de faculdades e de
autorizacao de cursos superiores de Tecnologia deverao ser revalidados pelo respectivo
Conselho Regional do Senac, dando ciéncia dos Atos ao Departamento Nacional e ao
Ministerio da Educacao.

Art. 22 – As faculdades ja devidamente credenciadas e reconhecidas, nos
termos legais e normativos vigentes, deverao submeter os Projetos PedagOgicos ou Planos de
Cursos referentes aos novos cursos ao correspondente Conselho Regional, dando ciéncia dos
Atos ao Departamento Nacional e ao Minist6rio da Educacao.

Art. 23 – Os Departamentos Regionais que pretendem implantar cursos
superiores de Tecnologia e ainda nao tenham faculdade credenciada ou reconhecida, antes de
encaminhar suas propostas a apreciacao do correspondente Conselho Regional devem
submeter a andlise preliminar do Departamento Nacional:

I – Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

II – Projeto Pedag6gico de Curso (PPC)

III – Projeto de Avaliacao Institucional (PM)

Art. 24 – 0 recredenciamento da Rede Senac de Educacao a Distancia, para
oferta de cursos de Especializacao na modalidade de POs-Graduacao lato sensu, sera
apreciado pelo Conselho Nacional do Senac, nos termos do artigo 20 da Lei n 2 12.513/2011.

TITULO IV – DA SUPERVISAO E AVALIACAO

Art. 25 – 0 Departamento Nacional do Senac, corn a colaboracao dos
Departamentos Regionais, organizard urn Sistema Nacional de Supervisao e Avaliacao da
Educacao Profissional e TecnolOgica, independente dos sistemas pUblicos, resguardadas a
unidade normativa minima do Sistema Senac e a descentralizacao executiva autOnoma em
cada Departamento Regional.

Paragrafo Unico - 0 processo de supervisao e avaliacao referido neste artigo
levard em consideracao, prioritariamente:
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I - Observancia a legislacao pertinente;

II - InstalacOes fisicas e equipamentos;

III - Material didatico e recursos tecnolOgicos;

IV – Docentes devidamente habilitados;

IV - Organizacao diddtico-pedagOgica, em termos de avaliacao do programa de
ensino e do projeto pedagOgico, bem como dos resultados de aprendizagem e constituicao de
competéncias profissionais.

TITULO V - DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 26 – As solicitacties para autorizacao de cursos de Educacao Profissional
Tecnica de Nivel Medi° que ainda lido foram deferidas pelos respectivos Sistemas Estaduais
ou Distrital de Ensino, antes da assinatura desta Resolucao, ficam submetidas aos
procedimentos estabelecidos nesta Resolucao.

Paragrafo Unico - Os Departamentos Regionais deverao comunicar aos Orgaos
prOprios do respectivo Sistema Estadual ou Distrital de Ensino a suspensao do processo
previsto no caput deste artigo, sem prejuizo da manutencao do necessario regime de
colaboracao e cooperacao com os respectivos Sistemas de Ensino.

Art. 27 – Todos os cursos e programas submetem-se as Diretrizes Curriculares
Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educacao, bem como as demais condicOes
estabelecidas na legislacao aplicivel, devendo constar dos Catilogos Nacionais organizados
pelo Ministerio da Educacao.

Art. 28 – As informaciies referentes aos diplomas, devidamente registrados,
sera() lancadas no Sistema Nacional de Informaceies da Educacao Profissional e TecnolOgica –
Sistec, de acordo corn a legislacao vigente.

Art. 29 – Os casos omissos sera° resolvidos pelo Departamento Nacional do
Senac, em regime de colaboracao e articulacao corn os organs prOprios de Educacao
Profissional de cada Departamento Regional.

Art. 30 – Esta Resolucao entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as
disposiceies em contrario.

ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
Presidente
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