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CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 

DELIBERAÇÃO CME-IG N
O

 001 DE 20 DE MARÇO DE 2018. 

 

DISPÔE SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O 

REQUERIMENTO DE RECURSOS, NO CME-IG, QUE OBJETIVEM 

REVISÃO DE RESULTADO DE APROVEITAMENTO ESCOLAR, NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE IGUABA GRANDE. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 

suas atribuições legais e: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a solicitação de recursos, por haver 

discordâncias do resultado final, obtidos pelos educandos, 

 

CONSIDERANDO que numa educação democrática, na área educacional, sendo um 

principio constitucional, posto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, todos 

têm direito, de recorrer dos resultados finais,  

 

DELIBERA: 

 

Art. 1
o
 – Qualquer requerimento de recurso, para revisão de resultado final, do 

desempenho de alunos, da Rede Municipal de Ensino, só será analisado e submetido 

parecer, por este colegiado, o que der entrada, até 07 (sete) dias úteis, após resultado 

divulgado, pela Unidade Escolar, que por sua vez deverá: 

 

a) Convocar para informação oficial, o aluno se maior de idade ou seu responsável 

legal, para tomar ciência da reprovação. 

b) Registrar em livro próprio, constando a(s) disciplina(s), em que ficou reprovado, 

assinatura do aluno, se maior de idade, ou de seu responsável legal, se menor de 

idade, data, rubrica do funcionário prestador das informações. 

Art. 2
o
 – Aqueles que discordarem do resultado final poderão abrir processo de 

recursos, junto ao Conselho Municipal de Educação, no protocolo geral, da Prefeitura, 

no prazo de 07 (sete) dias úteis, a partir da data de divulgação do resultado final, pela 

Unidade Escolar. Apresentando:  
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a) Relatório da situação para a qual pleiteia análise e parecer deste colegiado, 

contendo nome da Unidade Escolar, ano de escolaridade, turma e a(s) 

disciplina(s), em que ficou reprovado, devidamente assinado e datado. 

b) Cópia da carteira de identidade do requerente (aluno, se maior ou o responsável 

legal). 

c) Cópia das avaliações de Recuperação, da(s) disciplina(s) envolvida(s) 

 

Art. 3
o
 – Não será aceito por este Conselho qualquer requerimento de recurso, após 

extemporaneidade. 

 

Art. 4
o
 – Após análise, do requerimento protocolado, este Conselho encaminhará, 

através de ofício à SEMEC/Serviço de Inspeção Escolar, que solicitará do Inspetor 

Escolar, responsável pela Unidade Escolar, os seguintes documentos, a serem anexados 

ao processo:  

 

I. Cópia das Atas de Conselho de Classe;  

II. Ata do Conselho Final, com as respectivas listagens dos alunos; 

III. Cópia dos registros de acompanhamento da vida escolar do aluno e das 

intervenções dentro da  Unidade Escolar e junto à família, realizados pelo 

Orientador Educacional e/ou direção, no decorrer do ano letivo; 

IV. Cópia de relatório do professor da(s) disciplina(s), sobre o trabalho 

desenvolvido, na turma; 

V. Cópia do(s) diário(s) de classe da(s) disciplina(s); 

VI. Relatório de desenvolvimento do aluno; 

VII. Listagem com presença dos pais, nas reuniões, agendadas pela Unidade 

Escolar. 

§1° - Os documentos a que se referem os incisos do caput, deste artigo, serão anexados 

ao processo, pelo Inspetor Escolar, da Unidade Escolar, antes do encaminhamento ao 

Conselho Municipal de Educação. 

 

§2° - Mediante urgência e autenticidade das informações, a Direção da Unidade 

Escolar, deverá atender prontamente as solicitações da Inspeção Escolar, reproduzindo 

documentos que deverão ser assinados, carimbados e datados pela equipe de apoio 

pedagógico à docência da Unidade Escolar, para que o processo obtenha o parecer 

conclusivo, deste colegiado, em no máximo 30 (trinta) dias, após o recebimento das 

informações solicitadas. 
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Art. 5
o
 – As normas e prazos estabelecidos nesta Deliberação deverão ser comunicados, 

por escrito a toda a comunidade escolar, pelo Diretor da Unidade Escolar.  

 

Art. 6
o
 – Esta Deliberação deverá ser fixada em local visível e de fácil acesso aos 

responsáveis na Unidade Escolar. 

 

Art. 7
o
 – Os responsáveis devem ter ciência de que podem buscar esclarecimentos na 

Unidade Escolar, em relação ao processo avaliativo, a qualquer momento, durante o ano 

letivo. 

 

Art. 8
o
 – Esta deliberação entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS: 

Marcus Vinicius Duarte de Oliveira. 

Elizabeth Costa da Silva Botelho. 

Ana Claudia Pinho da Costa. 

Margarida Maria Macedo Pinheiro Côrtes. 

Karla Daniele Magalhaes A. Guimaraes. 

Marinalva Santos. 

 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO: 

Esta Deliberação foi aprovada por Unanimidade 

 

Iguaba Grande, 22 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Carmen Garcia Castro De Souza 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 

 


