
                                 Governo do Distrito Federal
                                Secretaria de Estado de Educação

 REQUERIMENTO PARA ALTERAÇÃO DOS ATOS DE REGULAÇÃO  
Exmo(a) Sr.(a) Secretário(a) de Estado de Educação, informo, abaixo, os dados cadastrais da instituição

educacional e solicito alteração do ato de regulação.          
Informo,  ainda,  que  o  prazo  final  de  (re)credenciamento  expira  em  _____/_____/______,  conforme

previsto na Portaria nº ________, de _____/_____/______.
1 - DADOS CADASTRAIS:  

Instituição Educacional(Nome Fantasia):      

CNPJ:                                                                     Telefone(s):

Endereço: 

Bairro:                                                                     Cidade:                                               CEP:

Telefone(s):

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 - SOLICITA  ALTERAÇÃO DO(S) ATO(S) DE REGULAÇÃO:

(    ) I- Transferência de mantenedora (nova mantenedora):___________________________________________________________ 

(    ) II- Inclusão de mantenedora (nome da mantenedora a ser incluída):______________________________________________________

(    ) III - Exclusão de mantenedora (nome da mantenedora a ser excluída): ____________________________________________________

(    ) IV - Suspensão temporária das atividades da instituição educacional (a partir de): ___________________________________

(    ) V- Encerramento de Oferta de Etapa/Modalidade/Cursos (oferta a encerrar):_________________________________________

(    ) VI - Reinício de atividades suspensas (a partir de): ___________________________________________________________

(    ) VII- Extinção da instituição educacional

(    ) VIII- Mudança de Denominação da instituição educacional (novo nome):__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(    ) IX - Mudança de Endereço de instituição educacional (novo endereço):_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(    ) X- Mudança de Denominação da mantenedora (novo nome):____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(    ) XI- Mudança de Endereço da mantenedora (novo endereço):_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(    ) XII - Ampliação ou alteração de instalações físicas de instituição educacional. 
Os números romanos, em negrito, referem-se aos campos (2ª página deste formulário) onde constam a lista  dos documentos específicos para a autuação.

Declaro constar, anexo a este requerimento, a documentação exigida, de acordo com o inciso pertinente, do art. 207 da Resolução nº 01/2018-CEDF.
Declaro, ainda, ter ciência dos prazos para cumprimento das diligências, conforme norma vigente.

Brasília,               de                                       de                   .
      

                                                                                                                                                                              __________________________________________
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                                 Governo do Distrito Federal
                                Secretaria de Estado de Educação

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O PLEITO DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O PLEITO

I - Transferência de mantenedora VIII - Mudança de denominação de instituição educacional

a) Documento comprobatório da transferência. a) Ato decisório da mantenedora, registrado em ata.

b) Ato de constituição legal da nova mantenedora, devidamente registrado 
junto aos órgãos competentes.

b) Documento que comprove a existência legal da mantenedora.

c) Compromisso da nova mantenedora, assegurando aos estudantes a 
continuidade de estudos.

c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, com registro explícito, no
campo de atividades, de todas as etapas e modalidades de ensino da 
instituição educacional.

d) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da nova mantenedora, 
com registro explícito, no campo de atividades, de todas as etapas e 
modalidades de ensino da instituição educacional.

IX - Mudança de endereço de instituição educacional

II - Inclusão de mantenedora a) Apresentação do pedido 60 (sessenta) dias antes da mudança de 
endereço.

a) Ato de constituição da nova mantenedora, devidamente registrado junto 
aos órgãos competentes.

b) Comprovação das condições legais de ocupação do imóvel.

b) Termo de corresponsabilidade de compromisso das mantenedoras com o 
funcionamento da instituição educacional.

c) Atualização dos dados quanto ao mobiliário e aos equipamentos.

c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de todas as mantenedoras,
com registro explícito, no campo de atividades, de todas as etapas e 
modalidades de ensino da instituição educacional.

d) Documento que comprove a licença para funcionamento do novo 
endereço, contemplando todas as etapas e modalidades de ensino 
ofertadas.

III - Exclusão de mantenedora
e) Relatório técnico da inspeção escolar realizada in loco, contendo a 
avaliação das condições físico-pedagógicas do novo endereço para o 
funcionamento das etapas e modalidades de ensino ofertadas.

a) Ato decisório da mantenedora, registrado em ata. f) Parecer técnico de especialista referente ao eixo tecnológico do curso a 
ser ofertado, quando da oferta de Educação Profissional, conferido com o 
Plano de Curso, nos termos desta Resolução.

b) Termo de responsabilidade e compromisso da mantenedora em 
permanecer com o funcionamento da instituição educacional.

g) Parecer técnico de especialista em Educação a Distância, quanto ao 
ambiente virtual de aprendizagem, materiais didáticos e recursos 
tecnológicos, quando da oferta desta modalidade, nos termos desta 
Resolução.

c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da mantenedora que 
permanecer, com registro explícito, no campo de atividades, de todas as 
etapas e modalidades de ensino da instituição educacional.

X - Mudança de denominação da mantenedora

IV - Suspensão temporária das atividades da instituição 
educacional

a) Ato decisório da mantenedora, registrado em ata.

a) Ato decisório da mantenedora, registrado em ata. b) Documento que comprove a existência legal da mantenedora; 

b) Termo de responsabilidade da instituição educacional pela guarda do 
acervo escolar.

c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, com registro explícito, no
campo de atividades, de todas as etapas e modalidades de ensino da 
instituição educacional.

c) Documento que comprove a comunicação da decisão à comunidade 
escolar 60 (sessenta) dias antes do término do período letivo. XI - Mudança de endereço da mantenedora

V - Encerramento de etapas, modalidades e cursos a) Ato decisório da mantenedora, registrado em ata.

a) Ato decisório da mantenedora, registrado em ata. b) Documento que comprove a existência legal da mantenedora.

b) Termo de responsabilidade da instituição educacional pela guarda do 
acervo escolar.

c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, com registro explícito, no
campo de atividades, de todas as etapas e modalidades de ensino da 
instituição educacional.

c) Documento que comprove a comunicação da decisão à comunidade 
escolar 60 (sessenta) dias antes do término do período letivo.

XII  -  Ampliação  ou  alteração  das  instalações  físicas  de
instituição educacional

VI - Reinício de atividades suspensas a) Apresentação do pedido 60 (sessenta) dias antes da utilização do novo 
espaço.

a) Ato decisório da mantenedora, registrado em ata. b) Atualização quanto aos espaços físicos a serem ampliados.

b) Apresentação do pedido 60 (sessenta) dias antes do início do período 
letivo.

c) Atualização dos dados quanto ao mobiliário e aos equipamentos.

c) Quadro de profissionais habilitados. d) Relatório técnico da inspeção escolar realizada in loco, contendo a 
avaliação das condições físico-pedagógicas da instituição educacional 
para o funcionamento das etapas e modalidades de ensino ofertadas.

d) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da mantenedora, com 
registro explícito, no campo de atividades, de todas as etapas e 
modalidades de ensino da instituição educacional.

e) Parecer técnico de especialista referente ao eixo tecnológico, quando 
da oferta de Educação Profissional e da existência de laboratórios no novo
espaço, conferido com o Plano de Curso, nos termos desta Resolução.

VII - Extinção de instituições educacionais Observações: (campo destinado ao setor responsável pela conferência)

a) Ato decisório da mantenedora, registrado em ata.

b) Documento que comprove a comunicação da decisão à comunidade 
escolar 60 (sessenta) dias antes do término do período letivo. 

                  
                          CONFERIDO   em ________/________/_________.

                         ___________________________      _________________
                                      Rubrica/Matrícula                              Setor/Órgão

c) Termo de compromisso de entrega do acervo escolar à SEEDF ou sua 
guarda, de acordo com as normas específicas.
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