
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 241/2018 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 241/2018 

 

Regula a autorização de oferta de cursos e 

credenciamento de Instituições Educacionais 

que desejem oferecer cursos de educação 

profissional técnica de nível médio na 

modalidade de Educação a Distância (EAD) 

no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As Instituições Educacionais com sede no Estado do Espírito Santo poderão solicitar a 

autorização para oferta de cursos de educação profissional técnica na modalidade de 

Educação a Distância (EAD), em polos no Estado, somente a partir do terceiro ano após o 

credenciamento. 

 

§ 1º O Conselho Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo deverá, a cada novo 

credenciamento de instituição integrante do sistema de ensino local para oferta de cursos em 

EAD, enviar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação, aos órgãos 

representativos dos demais sistemas de ensino participantes do regime de colaboração os atos 

normativos para a oferta de cursos EAD em outras Unidades da Federação pela Instituição, 

sempre que o PDI devidamente aprovado indique o interesse da Instituição em expandir suas 

atividades para outras Unidades Federadas. 

 

§ 2º As Instituições com sede em outras Unidades da Federação poderão solicitar a 

autorização para oferta de cursos técnicos em EAD, em polos no Estado do Espírito Santo, 

somente a partir do terceiro ano após a primeira autorização para oferta de cursos na 

modalidade EAD em seu Estado de origem. 

 

§ 3º Os cursos em EAD oferecidos no Estado do Espírito Santo deverão ser os mesmos 

autorizados na modalidade EAD em seu Estado de origem. 

 

Art. 2º Observadas as cargas horárias mínimas dos cursos conforme a Legislação e Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos, os cursos de educação profissional técnica de nível médio em 

análises clínicas, biotecnologia, citopatologia, cuidador de idosos, enfermagem, estética, 

farmácia, imobilizações ortopédicas, massoterapia, órteses e próteses, podologia, radiologia e 

saúde bucal, na modalidade de Educação a Distância (EAD), no Estado do Espírito Santo, 
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deverão ter o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da carga horária do curso ou das 

disciplinas oferecidas em atividades presenciais. 

 

Art. 3º Observadas as cargas horárias mínimas dos cursos conforme a Legislação e Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos, os cursos de educação profissional técnica de nível médio da 

área de Meio Ambiente do eixo Ambiente e Saúde e dos demais eixos deverão ter o mínimo 

de 20% (vinte por cento) da carga horária do curso ou das disciplinas oferecidas em atividades 

presenciais. 

 

Art. 4º O Conselho Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo deverá emitir Parecer 

em resposta ao Ofício apresentado pela Instituição de Ensino para a oferta de cursos técnicos 

na modalidade EAD ou para a abertura ou expansão de polos de apoio presencial no prazo 

máximo 60 (sessenta) dias contados a partir da data do protocolo do Ofício, definido como 

prazo processual para todos os efeitos. 

 

Art. 5º O Conselho Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo deverá enviar aos 

órgãos representativos dos demais sistemas de ensino participantes do regime de colaboração, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir desta publicação, os atos normativos para a oferta 

de cursos EAD em outras Unidades da Federação das instituições credenciadas até esta data, 

integrantes do sistema de ensino local cujo PDI, devidamente aprovado, indique o interesse 

em expandir suas atividades para outras Unidades Federadas. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

Em 28 de setembro de 2018. 

 

_________________ 

Ayres Dalmasio Filho 

Diretor de Redação – DR 

(em substituição) 

 
Luciana/Ayres 
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