
 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO   
 
 

RESOLUÇÃO Nº 148/2006 
 

PROIBE AS ESCOLAS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 
EXPEDIR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO COM VALIDADE DE 
ENSINO MÉDIO, PARA ALUNOS QUE CONCLUIREM A 3ª SÉRIE DO ENSINO 
NORMAL. 

 
 O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA,  no uso de suas atribuições e com 
fundamento nos Pareceres 062/2006 e 098/2006, exarados nos Processos Nº 0003213-0/2006 e Nº 0006463-
1/2006, aprovado em Sessão Plenária realizada nesta data, 
 
 
RESOLVE:  
 

Art. 1º  - Proibir que as Escolas Normais integrantes do sistema estadual de ensino expeçam 
certificados de conclusão do curso, com validade de ensino médio, para alunos que 
concluírem a 3ª série do ensino normal. 

 
§ 1º - Os alunos das Escolas Normais integrantes do sistema estadual de ensino, matriculados 

na 2ª e 3ª séries, já inscritos no Processo Seletivo Seriado, farão jus ao certificado da 3ª 
série, desde que comprovem sua aprovação no Processo Seletivo Seriado. 

 
§ 2º - Em nenhuma outra hipótese, as Escolas Normais integrantes do sistema estadual de 

ensino poderão emitir certificados de conclusão da 3ª série. 
 

Art . 2º - Proibir que o Conselho Estadual de Educação defira pedidos encaminhados por alunos de 
Escolas Normais que pretendam declaração de equivalência do ensino normal com o ensino 
médio, sem o cumprimento da carga horária integral do ensino normal, que é de 3.200 horas. 

 
Art. 3º - Tornar sem efeito, a partir da data de vigência desta Resolução, o Ato Normativo nº 01, 

editado pelo Instituto de Educação da Paraíba, em 28 de agosto de 2003, bem como qualquer 
outro ato normativo editado por outras escolas normais integrantes do sistema estadual de 
ensino, possibilitando a emissão de certificados a alunos que concluírem a 3ª série. 

 
Art.  4º - Revogar a Resolução nº 217/2003, bem como qualquer outra resolução do CEE homologando 

atos normativos de escolas normais, autorizando a certificação de alunos que concluírem a 3ª 
série. 

 
Art. 5º - Revogar a Resolução nº 095/2006, de 06 de abril de 2006.  

 
Art . 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 
 Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação, em 25 de maio de 2006. 
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