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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2018-GS/SEDUC 

 

Institui, no âmbito da Secretaria de Estado 

de Educação do Pará – SEDUC, o Sistema 

Educacional Interativo – SEI. 

 

A Secretária de Estado de Educação do Pará, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 138, inciso V, da Constituição 

Estadual, e demais normas em vigor e, 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que 

aprova o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 anos, com vistas ao 

cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal, que adotou a Meta 3: 

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e 

elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85%; e Meta 07: fomentar a qualidade da educação básica em todas 

as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 8.186, de 23 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Estadual de Educação do Pará - PEE, com vigência por dez anos, com vistas 

ao cumprimento do disposto no art. 8º da Lei Federal nº 13.005/2014, que adotou a 

Estratégia 7.15: garantir, até o quinto ano de vigência deste PEE, no âmbito de suas 

competências, estruturas necessárias e promover a utilização das tecnologias 

educacionais para todas as etapas da educação básica, com incentivo às práticas 

pedagógicas inovadoras, visando à melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, com 

acompanhamento dos resultados; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que 

versa sobre a reforma no Ensino Médio e ampara a implementação do ensino médio na 

modalidade presencial mediada por tecnologias, e cuja metodologia segue-se: 

 
Art. 4º. O art. 36 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 
Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da 
oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto 
local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 
[...] 
§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino 
médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar 
convênios com instituições de educação a distância com notório reconhecimento, 
mediante as seguintes formas de comprovação: 
[...] 
VI – cursos realizados por meio de educação a distância ou educação 
presencial mediada por tecnologias. 
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CONSIDERANDO as dificuldades de acesso às comunidades rurais por alunos e 

professores, bem como as condições de infraestrutura e logística no Estado do Pará; 

 

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Estadual e Educação nº 202/2017, que 

autoriza a implantação do Sistema Educacional Interativo – SEI . 

 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º Instituir o  Sistema Educacional Interativo – SEI no âmbito da rede pública de 

ensino do estado do Pará. 

 

Parágrafo Único -  O SEI é um Projeto, para a  oferta do Ensino Médio regular na 

forma presencial com mediação tecnológica para alunos da rede estadual de ensino,  e 

tem por finalidade oportunizar o acesso, a permanência e a conclusão do Ensino Médio 

de qualidade, com metodologia diferenciada e inovadora no Estado,  

 

Art. 2º O SEI tem como objetivos: 

I. Expandir a oferta do Ensino Médio presencial com mediação tecnológica; 

II. Garantir o direito constitucional à educação universal gratuita e de qualidade; 

III. Garantir a continuidade dos estudos em comunidades remotas do Pará; 

IV. Oferecer aulas com tecnologia educacional inovadora, inclusiva e adaptável; 

V. Ofertar aos alunos e professor as melhores ferramentas tecnológicas a sua 

disposição para a qualidade do ensino-aprendizagem; 

VI.  Viabilizar a comunicação interativa em tempo real entre professores e alunos da 

rede em diferentes localidades; 

VII. Promover atividades complementares em seus diferentes níveis e modalidades no 

âmbito da educação básica, com o devido acompanhamento e registro de 

resultados. 

 

Art. 3º A metodologia do SEI atua com ferramentas tecnológicas a partir da implantação 

de uma rede de serviços de comunicação multimídia (dados, voz e imagem), incluindo 

aulas ao vivo transmitidas pelo canal IPTV, as quais são proferidas por um professor 

ministrante em estúdio localizado em Belém, às quais o aluno assiste na sala da escola 

de sua comunidade e pode interagir em tempo real, através da tecnologia satelital e 

com o apoio de um professor mediador local. 

 

Art. 4º O SEI atenderá os alunos concluintes do Ensino Fundamental e egressos do 

Ensino Médio que desejam continuar as suas trajetórias acadêmicas, sustentando-se, 

epistemologicamente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio de caráter 
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obrigatório e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em consonância com os 

dispositivos legais e normativos vigentes. 

 

Artigo 5º Quando necessário a SEDUC viabilizará junto aos municípios interessados 

em apoiar a oferta do SEI a assinatura de um Termo de Convênio, estabelecendo os 

devidos compromissos e responsabilidades de ambas as partes para a implantação do 

SEI nas salas das Escolas da Rede Municipal, localizadas na zona rural do município.. 

 

Artigo 6º O SEI terá uma Coordenação específica, vinculada diretamente à Diretoria de 

Ensino Médio/Secretaria Adjunta de Ensino/SEDUC.  O seu Regimento Interno e o 

Plano Anual de Trabalho do SEI serão elaborados pela equipe constituinte desta 

Coordenação que, após aprovação pelo Secretário Adjunto de Ensino, disciplinará o 

seu funcionamento. 

 

Artigo 7º As despesas relacionadas à implementação e ao funcionamento do SEI serão 

custeadas com recursos orçamentários da Secretaria de Estado de Educação do Pará 

ou por ela captados. 

 

Artigo 8º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Belém, 23 de agosto de 2018. 

 
 
 

ANA CLAUDIA SERRUYA HAGE 
Secretária de Estado de Educação 


