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CONSELHO PLENO 
1. RELATÓRIO 
1.1 HISTÓRICO  

Trata-se do Recredenciamento Institucional do Instituto Brasileiro de Educação Profissional do 

Estado de São Paulo – IBRESP, nos termos da Deliberação CEE Nº 97/10 (fls. 02 e 03).  

A Instituição é mantida por empresa de mesmo nome, de CNPJ 14 691 958/0001-80, localizada à 

Alameda dos Guatás, 659 - Planalto Paulista, Município de São Paulo, jurisdicionada à DER Centro Oeste. 

A Instituição foi credenciada pelo Parecer CEE Nº 562/10, e seu último Recredenciamento foi 

realizado pelo Parecer CEE Nº 318/14 por prazo de cinco anos, para oferta do Curso Técnico em 

Transações Imobiliárias (TTI), na modalidade EaD, e autorização de novos polos, nos termos da 

Deliberação CEE Nº 97/10. 

Para fins de informação, em 2012, através do Parecer CEE nº 261/12, realizou-se a transferência de 

entidade mantenedora, de IBREP – Instituto Brasileiro de Educação Profissional S/C LTDA, CNPJ nº 

08.146.138/0002-96, para IBRESP – Instituto Brasileiro de Educação Profissional do Estado de São Paulo, 

CNPJ/MF nº 14.691.958/0001-80. 

Abaixo apresenta-se o histórico de atos regulatórios emitidos para o IBRESP, relativos à Educação 

a Distância, desde o seu credenciamento: 

Parecer CEE Nº ASSUNTO 

562/10 

Credenciamento da Sede - São Vicente/Praia Grande 

Autorização de criação dos Polos Itapeva/Capão Bonito, Diadema, Registro, São Vicente 
e Suzano 

441/11 Autorização de criação de Polo - São Paulo 

111/12 Autorização de criação de Polo - São José dos Campos 

261/12 Transferência de Mantenedora 

383/12 Autorização de criação de Polo - Campinas, Igarapava e Ribeirão Preto 

54/13 

Autorização de criação de Polo - Bauru, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e 
Sorocaba  

Renovação da autorização de funcionamento de Polo - Capão Bonito/Itapeva, Diadema, 
Registro, São Vicente e Suzano 

257/13 

Mudança de endereço da Sede para o Polo São Paulo 

Mudança de endereço de Polo - Campinas, Bauru e São José dos Campos 

Autorização de criação de polo no antigo endereço da Sede (Polo São Vicente/Praia 
Grande) 

431/13 Mudança de endereço de Polo - Polo Praia Grande e São José do Rio Preto 

438/13 Prorrogação do Credenciamento institucional 

318/14 

Recredenciamento Institucional 

Autorização de criação de Polo - Araraquara, Bragança Paulista, Guarulhos, Piracicaba, 
São Bernardo do Campo, Santos e Taboão da Serra 

149/16 
Alteração do Contrato Social, do Regimento Escolar e do Plano de Curso Técnico em 
Transações Imobiliárias 

305/16 

Autorização de criação dos polos de Jundiaí e Osasco 

Mudança de endereço dos polos de Araraquara, Campinas, Guarulhos, Igarapava, 
Ribeirão Preto e Santos. 

522/17 Mudança de endereço dos polos de Suzano, Capão Bonito/Itapeva e Osasco 

PROCESSOS 

1282572/2018, 916538/2018, 916587/2018, 1026509/2018, 1282374/2018, 
1719853/2018, 334701/2019, 459127/2019, 1104625/2019, 1104665/2019, 
1104711/2019, 1104754/2019, 1104785/2019, 1104807/2019, 1104851/2019, 
1104907/2019 

INTERESSADO Instituto Brasileiro de Educação Profissional do Estado de São Paulo – IBRESP 

ASSUNTO 
Recredenciamento Institucional, Autorização de Polo e Mudança de Endereço de 
Polos, nos termos da Deliberação CEE Nº 97/10 

RELATOR Cons. Mauro de Salles Aguiar 

PARECER CEE Nº 441/2019                            CEB                                     Aprovado em 13/11/2019 
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326/18 Mudança de endereço de Polo Araraquara 

327/18 Mudança de endereço do Polo Guarulhos 

430/18 Encerramento do Polo São Vicente 

54/19 Encerramento do Polo Diadema 

100/19 
Mudança de endereço do Polo Suzano para Mogi das Cruzes 

Encerramento do Polo Suzano 

214/19 Encerramento do Polo Taboão da Serra 

O pedido foi instruído com Formulário de Solicitação para EaD devidamente preenchido, Plano de 

Curso Técnico em Transações Imobiliárias, Documentos Fiscais e Sociais da Instituição, Histórico 

Institucional, Estatística de Ingressos e Egressos desde 2014, e os dados de acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

Para os polos, foram fornecidos os Termos de Contrato com as respectivas Instituições Parceiras, 

Demanda de provas por unidade/polo, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Planta atualizada, Laudo 

Técnico do imóvel emitido por Engenheiro Civil, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Obra ou 

Serviço, e Termo de Responsabilidade do IBRESP sobre o imóvel. 

DO PEDIDO 

O IBRESP justifica seu pedido de Recredenciamento Institucional, acompanhado da autorização de 

funcionamento do Curso Técnico em Transações Imobiliárias, e de seus respectivos polos de apoio 

operacional, pelos seguintes aspectos reproduzidos abaixo: 

a. Dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECI/SP) indicam que o 

Estado de São Paulo requer a formação de 80 mil novos corretores de imóveis para atendimento do 

setor imobiliário.  

b. Ainda, segundo o CRECI, pelo menos, metade das 30 mil matrículas anuais no Curso TTI, se refere 

a moradores do Interior do Estado e a adultos desempregados e/ou aposentados à procura de 

novas oportunidades profissionais cujo deslocamento para a Capital implicaria em dificuldades e 

despesas adicionais. 

c. Nesse contexto, o IBRESP reúne uma expertise de mais de dez anos em relação à formação de 

corretores de imóveis, segundo padrões de qualidade e de competência, cujo reconhecimento 

positivo levou a Instituição a ampliar o número de polos de apoio presencial para atendimento às 

demandas identificadas em várias regiões do Estado. 

d. A oferta do Curso TTI, EaD, favorece a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências 

necessárias à formação dos corretores, proporcionando-lhes condições de ingresso e/ou de 

reingresso no mundo do trabalho, bem como acarreta benefícios aos municípios que sediam 

empreendimentos com capacidade de geração de empregos e de renda para a região em que se 

situam. 

e. Em decorrência, o IBRESP prevê em seu plano organizacional a oferta de polos de apoio presencial 

em regiões de maior demanda de alunos com a finalidade específica de aplicar provas presenciais e 

elucidar eventuais dúvidas surgidas.  

f. A disponibilidade de polos – para realização de avaliações presenciais – em locais próximos a 

residência ou local de trabalho dos participantes minimiza despesas adicionais com transporte; 

tempo de deslocamentos e colabora para a diminuição do volume de tráfego em ruas e estradas.  

Desde seu credenciamento em 2010, vem apresentando contínua evolução do número de 

matrículas, conforme quadro abaixo: 

Nº DE MATRÍCULAS 

2011 384 

2012 2159 

2013 4911 

2014 4504 

2015 5881 

2016 5923 

2017 6365 

2018 5797 

Total 35924 
No período de 2011 a 2014, registrou-se 1.042 alunos concluintes do Curso de TTI, com tempo 

médio de integralização da carga horária de 12 meses. Entre 2015 e 2019, mais precisamente até 31 de 
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maio de 2019, o registro é de 12.677 alunos concluintes com 10,7 meses de integralização da carga horária, 

totalizando 13.719 alunos concluintes desde seu ato regulatório. 

Segundo informações do COFECI/CRECI, o IBRESP é a instituição responsável pela formação do 

maior número de corretores imobiliários, nos últimos anos. Em 2018, cerca de 3.200 estudantes concluíram 

o Curso.  

DO CURSO 

O Curso Técnico de Nível Médio em Transações Imobiliárias, pertencente ao eixo tecnológico 

Gestão e Negócios, é o único curso ofertado pela Instituição na modalidade a distância. Sua oferta é 

aplicada de modo concomitante ou subsequente ao Ensino Médio. Sua matriz curricular compreende um 

total de 960 horas, sendo 800 destinadas à aquisição de conhecimentos teóricos e práticos distribuídos em 

oito componentes curriculares e 160 horas ao estágio supervisionado obrigatório, com tempo mínimo para a 

integralização da carga horária de seis meses, e máximo de 18 meses. 

A formação é realizada por meio de atividades não presenciais, mediadas por material didático, 

disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Para além desta ferramenta, utiliza-se dos 

seguintes recursos educacionais: 

Plantões virtuais – o aluno é atendido por e-mail ou telefone, por um tutor da área específica na qual 

deseja orientações, no horário e dia agendados conforme cronograma disponível no AVA. O atendimento ao 

estudante é feito na proporção de 1 tutor para cada 40 alunos, num período de 12 horas semanais e 150 

alunos, em média num período de 40 horas semanais. 

Fóruns – espaço virtual para estabelecer comunicação com os demais colegas e professores, a fim 

de resolver situações pertinentes. 

Chats – os alunos estabelecem, via internet, contato direto com os tutores, em horários previamente 

estabelecidos e divulgados no site. 

Estudos Presenciais – destinados à avaliação do rendimento escolar do aluno. 

A escola disponibiliza materiais instrucionais, constituídos pelos conteúdos teórico e prático 

específicos do curso, como: 

Apostila – documento impresso, referente a cada componente curricular, estruturado em unidades 

Didáticas. 

E-Learning/ensino eletrônico – material instrucional disponibilizado em meio eletrônico, no formato 

de imagens, áudio e vídeo, de forma online, no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

Vídeo-Aulas – conteúdo apresentado por um professor especialista na área, de forma lúdica e 

interativa. São utilizados recursos diversos como histórias em quadrinhos, animações em flash e jogos 

interativos para que seja agradável para o aluno. 

Os objetivos específicos do Curso são:  

 permitir aos estudantes a apropriação de conhecimentos e técnicas específicas do setor imobiliário: 

agenciamento, corretagem, mediação, avaliação e emissão de pareceres; 

 preparar profissionais capazes de atender às exigências decorrentes da ampliação e da 

complexidade do mercado de imóveis no Estado e no País; 

 adquirir condições para o exercício pleno da profissão de corretor de imóveis, conforme com o 

previsto na Lei 6.530/78; 

 adotar uma visão de qualidade no exercício profissional, que inclua competência e atualidade no 

desempenho das funções; 

 desenvolver atitudes e valores éticos referentes às relações profissionais estabelecidas pelo 

corretor de imóveis. 

O IBRESP apresenta cronograma anual, amplamente divulgado no AVA, que inclui as datas das 

provas presenciais a serem realizadas em todos os polos para fins de promoção e diplomação. As provas 

são previstas, tanto em dias úteis, quanto aos sábados, com o intuito de facilitar a frequência dos alunos 

que trabalham ou que se deslocam de outros municípios. 

Com base no cronograma oficial, os alunos agendam suas provas, podendo realizá-las no polo de 

sua preferência. A escolha geralmente recai sobre o polo mais próximo de sua residência ou local de 
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trabalho. Todas as provas são elaboradas na sede do IBRESP, em São Paulo, e aplicadas por um (a) 

funcionário (a), também da sede, que se desloca para o polo. 

Componente Curricular Carga Horária 

Comunicação e Expressão 60 

Relações Humanas e Ética 80 

Economia e Mercado 80 

Matemática Financeira 80 

Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil 80 

Direito Imobiliário 80 

Operações Imobiliárias 180 

Organização e Técnica de Negociação 80 

Marketing Imobiliário 80 

Subtotal 800 

Estágio Supervisionado 160 

Total 960 

A profissão de corretor de imóveis consta da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob n⁰ 

3546-05, sendo regulamentada pela Lei 6.530/78. Por essa razão, além de atender as diretrizes do 

CEE/SP, o curso é periodicamente acompanhado e supervisionado pelo Conselho Federal dos Corretores 

de Imóveis (COFECI) e pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI). Desde a sua origem, a 

regularidade do curso oferecido pelo IBRESP foi atestada pelas Portarias 03/2011, 103/2013, 60/2014, 

estando, em vigor, a Portaria 083/2014. 

Dos critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

A escola poderá aproveitar conhecimentos e experiências anteriores dos alunos, desde que 

diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão proposto para a respectiva habilitação, 

mediante as considerações postas em seu Plano de Curso e Regimento Escolar. 

Dos critérios e procedimentos de Avaliação 

As avaliações, para fins de promoção e diplomação, serão realizadas obrigatoriamente de forma 

presencial, na sede da instituição ou nos polos de apoio presencial, utilizando como parâmetro o domínio 

dos conhecimentos, competências e habilidades previstas. 

O instrumento de avaliação presencial será constituído por prova escrita, com questões objetivas, 

de cada componente curricular. 

A avaliação final dos diversos componentes curriculares poderá ser requerida pelo aluno, no mínimo 

após 30 (trinta) dias do início do curso, contados a partir da data de matrícula. 

Do Estágio 

A escola designará um Coordenador de Estágio para o acompanhamento e orientação dos alunos 

estagiários. O estágio será realizado junto a empresas ou escritórios imobiliários de Pessoa Jurídica ou com 

Profissionais Liberais (Corretor de Imóveis) devidamente registrados no CRECI. 

Na avaliação do estágio é considerada a compatibilidade entre as atividades executadas e o 

currículo do Curso e a qualidade das atividades desenvolvidas. Em caso de parecer insatisfatório, o 

supervisor poderá pedir ao estagiário um novo relatório ou a realização de novo estágio. 

Da conclusão e certificação 

Será considerado concluinte de Curso e certificado com Diploma da Habilitação Profissional Técnica 

de Nível Médio em TTI, o aluno que obtiver menção igual ou superior a 5,0 (cinco) inteiros em todos os 

componentes curriculares do curso, cumprir o total de horas de estágio supervisionado, apresentando o 

correspondente relatório e comprovar a conclusão do ensino médio. 

Será conferido o Certificado de Auxiliar de Técnico de Nível Médio em TTI, aqueles que concluírem 

e cumprirem com êxito os itens acima, mas não comprovar a Conclusão do Ensino Médio. 

Do pessoal docente e técnico 

Nos termos do Regimento Escolar, o IBRESP conta com uma equipe composta por Direção, 

Pessoal Técnico, Pessoal Docente e Apoio Administrativo. 

Direção e Pessoal Técnico 

Função Nome Qualificação 
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Diretor  Maria Tereza Cunha 
Dr. e Ms. em História da Educação 
Pedagogia / Geografia  

Coordenador  
Técnico e de Estágio  

Arnaldo Manoel Alves 
Bacharel em Administração  
Atuação e experiência em Gestão de 
negócios imobiliários  

Orientador de EaD  Alexandre M. de Almeida 
Especialista em Educação a Distância  
Licenciado em Informática  

Orientador de TIC e 
ambiente virtual  

Marcos Okusi Pan 
Graduação Educação Física Experiência em 
EaD  

Assistentes de 
Secretaria  

Fábio Magno da Silva Ensino Médio  

Érika da Silva Ventura Ensino Médio Téc. Proc. Dados  

Eva Carolina Cordeiro Pedagogia  

Christiane M. Vieira Azevedo Ensino Médio  

Sara Fernanda Martins da Silva Ensino Médio  

Talita Graziele dos Santos Ensino Médio  

Aplicadores de Prova  

David Delmondes Bacharel em Psicologia  

Rosineri S.G. de Melo Ensino Médio   

Simone C. Zaneti da Cruz Ensino Médio   

Pessoal Docente 
Componente Curricular Tutor Qualificação 

Comunicação e Expressão   
Lourdes Maria de Quadros 

Pierri 

Licenciatura em Letras (Port. /Inglês)  
Licenciatura em Pedagogia  
Especialização em Psicopedagogia  
Formação em Educação a Distância  

Relações Humanas e Ética  Danielle Lourenço 

   Pedagogia  
Especialização em Psicopedagogia e     
Habilitação para o Magistério Superior  
 Formação em Educação a Distância  

Economia e Mercado e 
Matemática Financeira  

Júlio Cezar Bossan 
Czerepuszko 

   Bacharel em Ciências Econômicas  
Pós-Graduação em EaD e Metodologia do  
Ensino Superior  
Formação em Educação a Distância  

Desenho Arquitetônico e  
Noções de Construção  
Civil  

Karina Feijó Ribeiro 
Engenharia Civil  
Pós-graduação em EaD  
Formação de Tutores 

Direito Imobiliário  Regina de Melo Silva 
Bacharel Em Direito  
Pós-Graduação em Direito do Trabalho  
Formação em EaD  

Operações Imobiliárias  Luana Limas De Campos 

Gestão Imobiliária - Magistério  
Formação em Educação a Distância  
Outros cursos: Avaliação de Imóveis e  
Corretora de Seguros  

Organização Técnica 
Comercial e Marketing  

Júlio Vinicius Guerra 
Nagem 

Mestrado em Administração na área de 
Organizações, Desenvolvimento e 
Sustentabilidade.  
Bacharel em Direito  
Especialização em Processo Penal  
Formação em Educação a Distância 

Das unidades de apoio operacional - Polos 

O IBRESP possui atualmente 21 (vinte e uma) unidades de apoio presencial ativas. Na lista abaixo, 

consta a relação de polos, atualizada, com seus respectivos endereços, jurisdições e parceiros. 

Concomitantemente a este recredenciamento, tramita o pedido de mudança de endereço dos Polos 

de Araraquara, Bauru, Bragança Paulista, Piracicaba, Presidente Prudente e São Bernardo do Campo (Polo 

ABC); e a autorização de criação do Polo de Franca. 

Ressalta-se que todos os polos foram autorizados para a atividade específica de aplicação de 

provas presenciais, e que todos os polos estão sendo apreciados neste processo: 

Unidade Endereço Parceiro DER 

1 Sede - São Paulo Alameda dos Guatás, 659 - Centro-Oeste 

2 Araraquara  R. São Bento, nº 1421, Centro 
Centro Universitário de Maringá - 
UNICESUMAR / DMW Educacional 
Ltda 

Araraquara 

3 Bauru 
Av. Nações unidas, 17 – 150, 1º 
andar, Centro 

Dolto Educação, Eventos e 
Tecnologia Ltda / Uninter 

Bauru 

4 Bragança Paulista 
R. Marcelo Stefani 15, Módulo 143, 
1º andar, Jardim do Lago 

Damásio Educacional / RSP 
Sistema Educacional Ltda  

Bragança 
Paulista 
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5 Campinas 
Av. José Paulino, 1369, Centro, 
Campinas 

IBE Business Education de São  Campinas Leste 

6 Franca Av. Major Nicácio, 1907, Centro 
CCBEU- Centro de Estudos 
Linguísticos Brasil Estados Unidos 
Ltda                                                                     

Franca 

7 Guarulhos  R do Rosário, 313, Vila Camargos 
ACESSO Administração e 
Participações Ltda 

Guarulhos Sul 

8 Itapeva / Capão Bonito 
R Treze de Maio, 25, Centro, 
Capão Bonito 

IECAP- Instituto Educar Ltda / 
Unisa 

Itapeva 

9 Jundiaí 
Av. Antônio Frederico Ozanan, 
6000 - Maxi Shopping Jundiaí - 2º 
piso 

IBE Business Education de São 
Paulo Ltda 

Jundiaí 

10 Mogi das Cruzes 
R. Narciso Yague Guimarães 
1001, Loja LUC D 

IBE Business Education de São 
Paulo Ltda / CONEXÃO 
Desenvolvimento Ltda  

Mogi das Cruzes 

11 Osasco R. Antônio Agu, 1279 
NS AQUINO – Centro Cultural de 
Idiomas Ltda / CNA – Inglês 
Definitivo 

Osasco 

12 Piracicaba 
R Jose Ferraz de Carvalho, 776, 
Centro 

EAD Piracicaba Educacional Ltda / 
Unopar 

Piracicaba 

13 Polo ABC 
Av. Industrial, 1455, Bairro Jardim, 
Santo André 

Strong Consultoria Educacional 
Ltda  

Santo André 

14 Praia Grande R. Oswaldo de Oliveira, 355 
IEPG - Instituto Educar Ltda / 
Unisa 

São Vicente 

15 Presidente Prudente R. Dr. Gurgel, 60, 2º andar, Centro 
HMK Cursos Inf. 
Profissionalizantes S/S Ltda / 
Escola de Idiomas Microlins 

Presidente 
Prudente 

16 Registro Av. Clara Gianotti de Souza, 258 IEREG - Instituto Educar Ltda  Registro 

17 Ribeirão Preto R Campos Sales, 730, Centro 
DMW Educacional Ltda. / CNA – 
Inglês Definitivo 

Ribeirão Preto 

18 Santos 
Av. Conselheiro Nébias, 159, sala-
2012, V Mathias 

Strong Consultoria Educacional 
Ltda / IBE Business Education de 
São Paulo Ltda 

Santos 

19 
São Joaquim da Barra/ 
Igarapava  

Av. Maciel, 460 
ACEIG-Associação Comercial e 
Empresarial de Igarapava  

S Joaquim da 
Barra 

20 São José do Rio Preto  R Antônio Godoy, 3277 
ECLIP Profissionalizantes- Escola 
de Cursos Livres de Idiomas e   

São José do Rio 
Preto 

21 São José dos Campos 
Av. Alfredo Ignácio Nogueira 
Penido, 678 

INPG Empresarial Ltda– 
Consultoria e Treinamento   

São José dos 
Campos 

22 Sorocaba  R. Miranda de Azevedo, 469 
Débora do Amaral Martin - ME / 
Uninter 

Sorocaba 

Sede 

A sede do IBRESP está situada na Alameda dos Guatás, n⁰ 659, Planalto Paulista em São Paulo, 

sob a jurisdição da DER Centro Oeste. O prédio em que se localiza a sede é de propriedade do IBRESP, 

que compartilha suas instalações em parceria com o Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi). 

Essa unidade é responsável pela oferta e gestão, organização, estruturação e atualização do Curso 

Técnico em Transações Imobiliárias. Além disso, promove a regularidade dos atos escolares praticados, o 

arquivo da documentação escolar e a expedição de declarações, históricos e diplomas de conclusão de 

curso. 

De 2014 a 31 de maio de 2019, a sede de São Paulo atendeu uma demanda 11.072 alunos que 

realizaram provas presenciais do Curso TTI. Atualmente, há 1.177 matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação, preenchido pela Instituição: 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 

Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X     

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à disposição 
de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X     
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Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 2 

Salas de aula 4 

Biblioteca 1 

Laboratório didático de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 2 

Banheiros - uso de alunos 2 

Ambientes de Informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 4 

Impressora 2 

Estabilizador 4 

Laboratório Didático de Informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador com acesso à internet 9 

Impressora 1 

Estabilizador 9 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 2 

Microcomputador com acesso à internet 2 

Impressora 1 

Estabilizador 2 

Segundo à Comissão de Especialistas: 

A sede em São Paulo atende as condições de acessibilidade para estudantes com necessidades 

diferenciadas de locomoção, dispõe de mobiliário de estilo contemporâneo em perfeitas condições de 

conservação, quantidade e adequação ao desenvolvimento das atividades previstas, e atende às normas 

brasileiras de segurança, não apresentando riscos que possam comprometer sua utilização para fins 

educacionais, qual seja, a aplicação de provas presenciais do Curso TTI, na modalidade a distância.  

Araraquara  

O polo de Araraquara foi criado pelo Parecer CEE 318/14. O Parecer CEE nº 326/18 autorizou a 

mudança de endereço do polo, que está sob a jurisdição da DER Araraquara. O IBRESP solicitou ao CEE o 

recredenciamento do polo com autorização para sua mudança para o endereço Rua São Bento, nº 1421, 

Centro. 

As atuais instalações para o seu funcionamento são ocupadas em parceria com o Centro 

Universitário de Maringá - UNICESUMAR, sendo locador do imóvel o DMW Educacional Ltda., conforme 

cópia de contrato de cessão de uso de espaço físico para fins educacionais.  

A unidade possui um ambiente de informática com 06 computadores disponibilizados para 

estudantes e professores/tutores. Conforme verificado, as dimensões da sala são adequadas ao 

atendimento de 25 a 45 participantes por turma. Os alunos do IBRESP raramente utilizam esses 

equipamentos, preferindo acessar o curso e entrar em contato com professores/tutores por meio de seu 

próprio computador ou celular. 

Entre 2014 e 30 de maio de 2019, o polo de Araraquara atendeu uma demanda de 751 alunos, que 

realizaram provas presenciais do curso. Atualmente há 169 alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 
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Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Biblioteca 1 

Laboratório didático de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 1 

Banheiros - uso de alunos 2 

Sanitário para deficiente físico 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que respeita a rampas de acesso, circulação em cadeira 
de rodas, instalações sanitárias.  

X     

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X     

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet, câmera acoplada 3 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 10 

Notebook 2 

Impressora 2 

Estabilizador 10 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova Rosineri da Silva Gonçalves Melo Ensino Médio 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Araraquara apresentam, portanto, condições para atendimento às 

demandas do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais 

com professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Bauru 

O polo de Bauru foi criado pelo Parecer CEE nº 54/13. O Parecer CEE nº 257/13 autorizou a 

mudança de endereço do polo, que está sob a jurisdição da DER Bauru. O IBRESP solicitou ao CEE o 

recredenciamento com autorização para sua mudança para o endereço Av. Nações Unidas, 17 – 150, 1º 

andar, Centro. 

As atuais instalações para o seu funcionamento são ocupadas em parceria com o Centro 

Universitário Internacional (Uninter), conforme cópia de contrato de cessão de uso de espaço físico para fins 

educacionais. 

Das instalações do polo, o IBRESP deverá ocupar, inicialmente, uma sala de aula e de estudo, uma 

vez que é política do Instituto realizar provas presenciais de, no máximo, 30 participantes em cada sala. 

Não foram apurados os dados de atendimento de demanda entre 2014 e 2019 deste Polo. 

Atualmente, há aproximadamente 150 alunos matriculados nessa unidade. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 
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Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 4 

Biblioteca 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Banheiro para deficiente físico 1 

Área de convivência para alunos 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X     

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X 
 

  

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X 
 

  

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X     

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 15 

Impressora 1 

No-break 1 

Estabilizador 15 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 6 

Microcomputador com acesso à internet, câmera acoplada 1 

Estabilizador 1 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local Jaqueline Araújo dos Santos Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Ana Paula Sobral Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova David Delmondes Bacharel em Psicologia 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Bauru apresentam condições para atendimento às demandas do polo em 

relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com professores, tutores 

ou representantes do IBRESP. 

Bragança Paulista 

O polo de Bragança Paulista foi criado pelo Parecer CEE 318/14. Em 16 de abril de 2019, o 

IBRESP, por meio do Ofício nº 07/19, solicitou ao CEE autorização para sua mudança para o endereço Rua 

Marcelo Stefani 15, Módulo 143, 1º andar, Jardim do Lago. 

As instalações para o seu funcionamento são ocupadas em parceria com a Damásio Educacional, 

sendo locador do imóvel o RSP Sistema Educacional Ltda., conforme cópia de contrato de cessão de uso 

de espaço físico para fins educacionais. O polo de Bragança Paulista deverá ocupar uma sala de aula para 

atendimento dos alunos que se submeterão às provas presenciais, que conforme verificado, as dimensões 

da sala são adequadas ao atendimento de até 27 (vinte e sete) participantes por turma. 

Entre 2014 e 30 de maio de 2019, o polo de Bragança Paulista atendeu uma demanda de 1244 

alunos, que realizaram provas presenciais do Curso TTI. Atualmente, há 218 alunos matriculados. 

O polo de Bragança Paulista está apto a atender estudantes com necessidades diferenciadas de 

locomoção. As instalações do polo também possibilitam o atendimento de alunos interessados na 

realização de encontros presenciais com tutores e/ou representantes do IBRESP, quando necessário. 
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Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Biblioteca 1 

Banheiro para deficiente físico 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Área de alimentação 1 

Área de convivência para alunos 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que respeita a rampas de acesso, circulação em cadeira 
de rodas, instalações sanitárias.  

X     

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X     

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 10 

Impressora 1 

Estabilizador 10 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 1 

Microcomputador com acesso à internet 1 

Impressora 1 

Acero de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Amanda Merlo da Rosa Bacharel em Direito 

Aplicação de Prova  Simone Cristina Zanete da Cruz Magistério 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Bragança Paulista apresentam condições para atendimento às demandas 

do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com 

professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Campinas 

O polo de apoio presencial de Campinas foi criado pelo Parecer CEE 383/12, tendo sua renovação 

aprovada pelo Parecer 318/14 para atividade específica de aplicação de provas presenciais. Os Pareceres 

CEE 257/13 e 305/16 autorizaram sua mudança de endereço, que atualmente localiza-se na Rua José 

Paulino nº 1369, Centro, sob a jurisdição da DER Campinas Leste.  

As instalações são ocupadas em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), sendo 

parceiro/locador a IBE Business Education de São Paulo Ltda., conforme cópia de contrato de cessão de 

uso de espaço físico para fins educacionais. Das instalações do polo, o IBRESP deverá ocupar 

principalmente uma sala de aula, que, conforme verificado, a capacidade média das salas gira em torno de 

63 alunos, observando-se o espaço exigido entre as cadeiras. 
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De 2016 a 30 de maio de 2019, o polo atendeu uma demanda de 2.907 alunos, que realizaram 

provas presenciais do Curso TTI. Atualmente, há 380 alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Secretaria 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Biblioteca 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 2 

Banheiros - uso de alunos 4 

Banheiro para deficiente físico 1 

Área de alimentação 1 

Área de convivência para alunos 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X     

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X     

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 20 

Microcomputador em rede, com acesso à internet, câmera acoplada 3 

Notebook 2 

Impressora 5 

No-break 5 

Estabilizador 20 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 6 

Microcomputador com acesso à internet 1 

Impressora 1 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova  David Delmondes Bacharel em Psicologia 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Campinas apresentam, portanto, condições para atendimento às 

demandas do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais 

com professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Franca 

O IBRESP solicita a autorização e funcionamento do Polo de Apoio Presencial em Franca, 

justificando que  

A partir de criteriosos estudos dos municípios paulistas, foi identificada significativa 
demanda no aglomerado urbano da região de Franca, que requer atendimento. O 
aglomerado urbano é composto por 19 municípios que juntos, segundo o IBGE, somavam 
em 2017 cerca de 700 mil habitantes e que apenas Franca já ultrapassou a marca de mais 
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de 350 mil habitantes, se colocando como a 21ª maior cidade do Estado de São Paulo e a 
74ª do país, além sediar a Delegacia regional do CRECI, agregando diversos serviços do 
ramo imobiliário. 
[...] 
Com perspectivas otimistas no longo prazo, Franca apresenta forte potencial para o 
mercado imobiliário e o IBRESP se prepara para participar da formação profissional do 
Técnico em Transações Imobiliárias para suprir a demanda do corretor de imóveis. 

O polo instalar-se-á na Rua Major Inácio, 1907, Centro – SP, em parceira com CCBEU – Centro De 

Estudos Linguísticos Brasil Estados Unidos Ltda., conforme cópia de contrato de cessão de uso de espaço 

físico para fins educacionais. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Biblioteca 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 3 

Banheiros - uso de alunos 3 

Área de convivência para alunos 1 

Área de alimentação 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X     

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X     

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 9 

Notebook 4 

Impressora 1 

No-break 2 

Estabilizador 10 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 6 

Microcomputador com acesso à internet, câmera acoplada 1 

Estabilizador 1 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Rodrigo Lambert Dias                            Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova  Fábio Magno da Silva Ensino Médio 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Franca apresentam, condições para atendimento às demandas do polo 

em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com professores, 

tutores ou representantes do IBRESP. 
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Guarulhos 

O polo de apoio presencial de Guarulhos, foi criado pelo Parecer CEE 318/14. Os Pareceres CEE 

305/16 e 327/18 autorizaram sua mudança de endereço, que atualmente localiza-se na Rua do Rosário 

313, Vila Camargos, sob a jurisdição da DER Guarulhos Sul. 

As instalações são ocupadas em parceria com o Colégio e Faculdades Torricelli, sendo 

parceiro/locador a Acesso - Administração e Participações Ltda., conforme cópia de contrato de cessão de 

uso de espaço físico para fins educacionais. Das instalações do polo, o IBRESP deverá ocupar 

principalmente uma sala de aula, no primeiro andar, lembrando que a capacidade média das salas gira em 

torno de 45 a 50 cadeiras, observando-se o espaço exigido entre elas. 

De 2014 a 30 de maio de 2019, o polo atendeu uma demanda de 1072 alunos, que realizaram 

provas presenciais. Atualmente há 155 alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Salas de reuniões 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Biblioteca 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 2 

Banheiros - uso de alunos 2 

Área de convivência 1 

Área de alimentação 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que respeita a rampas de acesso, circulação em cadeira 
de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X   

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X   

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 12 

Notebook 6 

Impressora 2 

Estabilizador 10 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 3 

Microcomputador com acesso à internet 1 

Impressora 1 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Segundo a Comissão de Especialistas: 
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As instalações do polo de Guarulhos apresentam, portanto, condições para atendimento às 

demandas do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais 

com professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Itapeva / Capão Bonito 

O polo de apoio presencial de Itapeva/Capão Bonito foi criado pelo Parecer CEE 562/10. 

Posteriormente, foi autorizada a renovação do polo pelos Pareceres CEE 54/13, 318/14 e 522/17. O polo se 

localiza na Rua Treze de Maio, n⁰ 25, Capão Bonito – SP, conforme Parecer CEE 522/17, estando sob a 

jurisdição da DER Itapeva.  

As instalações para o seu funcionamento são ocupadas em parceria com a Universidade Santo 

Amaro (Unisa), sendo parceiro/locador o Instituto Educar Ltda. (IECAP), conforme cópia de contrato de 

cessão de uso de espaço físico para fins educacionais. 

O polo dispõe de 07 computadores disponibilizados aos estudantes e professores/tutores. Conforme 

informações obtidas, os alunos do IBRESP raramente vão ao polo para sua utilização, preferindo acessar o 

curso e contatar os professores/tutores por meio de computador ou celular de sua disponibilidade.  

De 2014 até 30 de maio de 2019, o polo Capão Bonito do IBRESP, atendeu uma demanda de 801 

alunos, que realizaram provas presenciais do curso TTI. Atualmente, há 30 alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 2 

Salas de aula 4 

Biblioteca 1 

Laboratório didático de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 2 

Banheiros - uso de alunos 2 

 
Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 

Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que se diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X     

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X     

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 4 

Impressora 2 

Estabilizador 4 

Laboratório didático de Informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador com acesso à internet 9 

Impressora 1 

Estabilizador 9 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 
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Conjunto de mesa e cadeiras 2 

Microcomputador com acesso à internet 2 

Impressora 1 

Estabilizador 2 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Coordenador do Local Augusto Henrique C. Pereira 
Pedagogia   
Habilitação em Administração 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Itapeva / Capão Bonito apresentam condições para atendimento às 

demandas do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais 

com professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Jundiaí 

O polo de apoio presencial de Jundiaí foi criado pelo Parecer CEE 305/16. Sob a jurisdição da DER 

Jundiaí, se localiza na Avenida Antonio Frederico Ozanan nº 6000, 2º piso, Maxi Shopping, Vila Rio Branco.  

As instalações são ocupadas em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), sendo 

parceiro/locador a IBE Business Education de São Paulo Ltda., conforme cópia de contrato de cessão de 

uso de espaço físico para fins educacionais.  

O Centro de Convenções dispõe de recepção, secretaria, salas para tutores, coordenação e 

reuniões, além de biblioteca, área de convivência, sanitários e 09 salas de aulas, dos quais o IBRESP loca, 

regularmente, uma vez ao mês, 01 sala de aula para a aplicação de provas, conforme calendário pré-

definido. O aluno do IBRESP poderá fazer uso da área de convivência e dos sanitários. Sendo necessário, 

a Instituição poderá locar outros ambientes de forma eventual.  

Entre 2016 e 30 de maio de 2019, o polo atendeu uma demanda de 772 alunos, que realizaram 

provas presenciais do curso. O IBRESP justifica a necessidade de o polo de Jundiaí dar continuidade à 

oferta do curso de TTI, na modalidade a distância, e atender a demanda de 210 alunos matriculados. Das 

instalações do polo, o IBRESP deverá ocupar principalmente uma sala de aula. Conforme observado, as 

salas de aula são bastante amplas, tendo capacidade para atendimento em até 60 alunos, observando-se o 

espaço exigido entre as cadeiras. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Salas de aula 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 2 

Banheiros para deficientes 1 

Banheiros - uso de alunos 2 

Área de convivência para alunos 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em cadeira 
de rodas, instalações sanitárias.  

X     

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à disposição 
de portadores de necessidades especiais.  

  X   

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X     

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado Exclusivo 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 15  

Notebook  2 
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Impressora 5  

Estabilizador 20  

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Carolina Magri de Melo Normanha Não consta 

Aplicação de Prova  David Delmondes Bacharel em Psicologia 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Jundiaí apresentam, condições para atendimento às demandas do polo 

em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com professores, 

tutores ou representantes do IBRESP. 

Mogi das Cruzes 

O polo de Mogi das Cruzes do IBRESP foi criado pelo Parecer CEE 562/10, no município vizinho de 

Suzano, para atividade específica de aplicação de provas presenciais. Posteriormente, os Pareceres CEE 

54/13 e 318/14 autorizaram sua renovação e, finalmente, sua mudança de endereço foi autorizada pelo 

Parecer CEE 100/19. 

O polo de Mogi das Cruzes, sob a jurisdição da DER Mogi das Cruzes, se localiza na Rua Narciso 

Yague Guimarães, nº 1001, Loja LUC D. Mogi Shopping, Jardim Armênia. 

As instalações são ocupadas em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), sendo locador a 

Conexão Desenvolvimento Ltda., conforme cópia de contrato de cessão de uso de espaço físico para fins 

educacionais.  

Entre 2014 e 30 de maio de 2019, o polo atendeu uma demanda de 1025 alunos, que realizaram 

provas presenciais do Curso TTI. Atualmente, há 49 alunos matriculados. 

O polo disponibiliza 03 computadores de última geração, que poderão ser utilizados pelos 

estudantes, se necessário. Conforme informações obtidas, os alunos do IBRESP raramente solicitam a 

utilização desses computadores, preferindo acessar o curso e contatar professores/tutores, utilizando 

computador ou celular de sua disponibilidade. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação  

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Banheiro para deficiente físico 1 

Área de alimentação 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 
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Microcomputador em rede, com acesso à internet 10 

Notebook 2 

Impressora 2 

No-break 1 

Estabilizador 10 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 2 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Iara Ramos Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova  David Delmondes Bacharel em Psicologia 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Mogi das Cruzes apresentam condições para atendimento às demandas 

do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com 

professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Osasco 

O polo de Osasco foi autorizado pelo Parecer CEE 305/16. O polo se localiza na Rua Antônio Agu, 

n⁰ 1279, Centro, estando sob a jurisdição da DER Osasco, conforme Parecer CEE 522/17.  

As instalações são utilizadas em parceria com a escola de idiomas “CNA”, sendo parceiro/locador 

NS Aquino - Centro Cultural de Idiomas Ltda., conforme cópia de contrato de cessão de uso de espaço 

físico para fins educacionais. 

Entre 2016 e 30 de maio de 2019, o polo Osasco atendeu uma demanda de 583 alunos, que 

realizaram provas presenciais, e atualmente há 140 alunos. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 1 

Banheiros - uso de alunos 2 

Banheiros para deficientes 1 

Área de convivência 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X   

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X   

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 20 

Notebook 2 
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Impressora 3 

No-break 2 

Estabilizador 20 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Sedilha Aquino Ferreira Novais Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova  David Delmondes Bacharel em Psicologia 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Osasco apresentam condições para atendimento às demandas do polo 

em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com professores, 

tutores ou representantes do IBRESP. 

Piracicaba 

O polo de Piracicaba foi criado pelo Parecer CEE 318/14. Em 16 de abril de 2019, o IBRESP, por 

meio do ofício nº 08/19, solicitou ao CEE autorização para mudança no seguinte endereço: Rua José Ferraz 

de Carvalho 776, Centro, sob a jurisdição da DER de Piracicaba. 

As instalações para o seu funcionamento são ocupadas em parceria com a Universidade Norte do 

Paraná (Unopar), sendo parceiro/locador do imóvel a EAD Piracicaba Educacional Ltda. ME, conforme 

cópia de contrato de cessão de uso de espaço físico para fins educacionais. 

O polo possui laboratório de informática com 12 (doze) computadores disponibilizados para 

estudantes e professores/tutores. Segundo informações recebidas durante a visita, os alunos do IBRESP 

raramente vão ao polo para sua utilização, preferindo acessar o curso e contatar os professores/tutores por 

meio de computador ou celular que lhes são disponíveis. 

Entre 2014 e 30 de maio de 2019, o polo de Piracicaba, atendeu uma demanda de 2653 alunos, que 

realizaram provas presenciais do curso. Atualmente, há 421 alunos matriculados. 

Abaixo divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Sala de reuniões 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Biblioteca 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Banheiros para deficiente físico 1 

Área de convivência 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 14 
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Impressora 1 

Estabilizador 14 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 1 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Anselmo Carlos Brandão Francisco Pós-Graduado em Gestão Escolar 

Aplicação de Prova  Simone Cristina Zanete da Cruz Magistério 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Piracicaba apresentam condições para atendimento às demandas do polo 

em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com professores, 

tutores ou representantes do IBRESP. 

Polo ABC 

O IBRESP solicita autorização para mudança de denominação de Polo de São Bernardo do Campo, 

sob o nome de POLO ABC; e de endereço para à Av. Industrial 1455, Bairro Jardim, em Santo André – SP, 

jurisdicionado à DER de Santo André, em razão de rescisão de contrato por parte do parceiro. 

O polo de São Bernardo foi autorizado pelo Parecer CEE nº 318/14. As instalações para o seu 

funcionamento atual ocorrerão em parceria com a Strong Consultoria Educacional Ltda, segundo cópia de 

contrato de cessão de uso de espaço físico para fins educacionais. 

Não foram apurados os dados de atendimento de demanda entre 2014 e 2019, e do quantitativo de 

matriculados atual. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Biblioteca 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Banheiro para deficiente físico  1 

Área de convivência  1 

Área de alimentação  1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambiente de Informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador com acesso à internet 20 

Notebook 20 
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Impressora 1 

No-break 1 

Estabilizador 20 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 6 

Microcomputador com acesso à internet, câmera acoplada 6 

No-break 1 

Estabilizador 6 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Cleni de Carvalho Bonani                   Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova  David Delmondes Bacharel em Psicologia 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Polo ABC apresentam condições para atendimento às demandas do polo 

em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com professores, 

tutores ou representantes do IBRESP. 

Praia Grande 

O polo de Praia Grande, vinculado à sede do IBRESP, foi criado pelo Parecer CEE 257/13. 

Posteriormente, sua autorização foi renovada pelo Parecer CEE 318/14. O polo se localiza na Rua Oswaldo 

de Oliveira, nº 355, Boqueirão, sob a jurisdição da DER São Vicente. 

As instalações para o seu funcionamento são ocupadas em parceria com a Universidade de Santo 

Amaro (Unisa), sendo locador o Instituto Educar Ltda. (IEPG), segundo cópia de contrato de cessão de uso 

de espaço físico para fins educacionais. 

O polo de Praia Grande deverá ocupar uma sala de aula para atendimento à demanda de alunos 

que se submeterão às provas presenciais do Curso TTI. Conforme verificado, as dimensões da sala se 

apresentaram adequadas ao atendimento da demanda de até 58 (cinquenta e oito) participantes por turma. 

Entre 2014 e 30 de maio de 2019, o polo de Praia Grande atendeu uma demanda de 4584 alunos, 

que realizaram provas presenciais do curso. Atualmente, há 453 alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Sala de reuniões 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 14 

Biblioteca 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 3 

Banheiros - uso de alunos 3 

Banheiro para deficiente físico 2 

Área de convivência 1 

Área de alimentação 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    
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Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 28 

Impressora 1 

Estabilizador 28 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 4 

Microcomputador com acesso à internet 1 

Impressora 1 

Estabilizador 1 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Tania Regina Machado de Campos   Tecnóloga em Gestão de RH 

Aplicação de Prova  David Delmondes Bacharel em Psicologia 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Praia Grande apresentam condições para atendimento às demandas do 
polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com 
professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Presidente Prudente 
O polo de Presidente Prudente foi criado pelo Parecer CEE 54/13. Por meio do ofício nº 09/19, 

solicitou ao CEE autorização para mudança do polo para o endereço Rua Dr. Gurgel 60, 2º andar, Centro, 
em razão da mudança de localização da entidade parceira. 

As instalações para o seu funcionamento são ocupadas em parceria com a Escola de Idiomas 
Microlins, sendo parceiro/locador do imóvel a HMK Cursos Profissionalizantes S/A, conforme cópia de 
contrato de cessão de uso de espaço físico para fins educacionais. 

Entre 2014 e 30 de maio de 2019, o polo de Presidente Prudente, sob a jurisdição da DER de 
Presidente Prudente, atendeu uma demanda de 2206 alunos, que realizaram provas. Atualmente, há 153 
alunos matriculados. 

O polo possui laboratório de informática com 09 (nove) computadores disponibilizados para 
estudantes e professores/tutores. Segundo informações obtidas, na visita, os alunos do IBRESP raramente 
vão ao polo para utilização desses equipamentos, preferindo acessar o Curso e contatar os 
professores/tutores por meio de seus computadores ou celulares. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 
base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Sala de reuniões 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 3 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Banheiro para deficiente 1 

Área de alimentação 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica X    
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prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 9 

Impressora 2 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Henry Massanobu Kamimura              Técnico em Zootecnia 

Aplicação de Prova  David Delmondes Bacharel em Psicologia 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Presidente Prudente apresentam condições para atendimento às 

demandas do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais 

com professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Registro 

O polo de Registro, vinculado à sede do IBRESP, foi criado em 2010 pelo Parecer CEE 562/10, com 

autorização renovada pelo Parecer 54/13 e 318/14. 

O polo se localiza na Avenida Clara Gianotti de Souza, n⁰ 258, região central, estando sob a 

jurisdição da DER Registro.  

As instalações para o seu funcionamento são ocupadas em parceria com o Instituto Educar Ltda. 

(IEREG), entidade locadora do imóvel, segundo cópia de contrato de cessão de uso de espaço físico para 

fins educacionais. Conforme verificado, as dimensões da sala se apresentaram adequadas ao atendimento 

da demanda de até 90 (noventa) participantes por turma submetida à avaliação. 

De 2014 a 30 de maio de 2019, o polo de Registro atendeu uma demanda de 207 alunos. 

Atualmente, há 28 alunos matriculados 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Salas de aula 2 

Biblioteca 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    
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Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 10 

Impressora 1 

Estabilizador 10 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Maria Aparecida Felix de Lima           Licenciada em Pedagogia 

Aplicação de Prova  Lucas Henrique Moraes Técnico em TTI 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Registro apresentam condições para atendimento às demandas do polo 

em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com professores, 

tutores ou representantes do IBRESP. 

Ribeirão Preto 

O polo de apoio presencial de Ribeirão Preto foi criado pelo Parecer CEE 383/12. O Parecer CEE 

318/14 autorizou sua mudança de endereço. Atualmente, conforme autorização do Parecer CEE 305/16, o 

polo funciona na Rua Campos Sales, nº 730, Centro, sob a jurisdição da DER Ribeirão Preto. 

As instalações são ocupadas em parceria com a Escola de Idiomas - CNA, sendo entidade 

parceira/locadora a DMW Educacional Ltda., conforme cópia de contrato de locação para fins educacionais. 

O polo de Ribeirão Preto compartilha as instalações em parceria com a Unicesumar. Trata-se de 

prédio com dois pavimentos cujas instalações atendem as exigências do IBRESP para atendimento às 

demandas de aplicação de provas presenciais e, se necessário, de realização de encontros presenciais 

entre estudantes e professores/tutores ou representantes da instituição. 

De 2014 a 30 de maio de 2019, o polo atendeu uma demanda de 6583 alunos. Atualmente, há 620 

alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Biblioteca 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 2 

Banheiros - uso de alunos 2 

Banheiro para deficiente 1 

Área de convivência 1 

Área de alimentação 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X   

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X   
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Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 12 

Notebook 6 

Impressora 62 

Estabilizador 10 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 2 

Microcomputador com acesso à internet 1 

Impressora 1 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local Jaqueline Araújo dos Santos Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova Rosineri da Silva Magistério 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Ribeirão Preto apresentam condições para atendimento às demandas do 

polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com 

professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Santos 

O polo de apoio presencial de Santos, unidade operacional do IBRESP, foi criado pelo Parecer CEE 

318/14. Por meio do Parecer CEE 305/16 foi autorizada sua mudança de endereço para a Avenida 

Conselheiro Nébias, nº 159, 2º andar – sl. 202, Vila Mathias, sob a jurisdição da DER Santos. 

As instalações são ocupadas em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), sendo 

parceiro/locador a Strong Consultoria Educacional Ltda., conforme cópia de contrato de locação. O polo 

possui 10 amplas salas de aula, tendo oito delas capacidade para 45 alunos e duas para 60 participantes. 

De 2014 a 30 de maio de 2019, o polo atendeu uma demanda de 2985 alunos, que realizaram 

provas presenciais do curso. Atualmente, há 248 alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Sala de reuniões 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Biblioteca 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 2 

Banheiros - uso de alunos 2 

Banheiro para deficiente físico  2 

Área de convivência  1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X   

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à  X   
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disposição de portadores de necessidades especiais.  

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet, câmera acoplada 3 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 20 

Notebook 2 

Impressora 5 

No-break 20 

Estabilizador 20 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Conjunto de mesa e cadeiras 2 

Microcomputador com acesso à internet 1 

Impressora 1 

Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local Jaqueline Araújo dos Santos Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova David Delmondes Bacharel em Psicologia 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Santos apresentam condições para atendimento às demandas do polo 

em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com professores, 

tutores ou representantes do IBRESP. 

São Joaquim da Barra / Igarapava  

O polo de apoio presencial de Igarapava foi criado pelo Parecer CEE 383/12. Pelo Parecer CEE 

318/14 foi renovada a autorização para seu funcionamento e pelo Parecer 305/16 sua mudança de 

endereço para a Avenida Maciel, nº 460, Centro, Igarapava – SP, sob a jurisdição da DER São Joaquim da 

Barra. 

As instalações são ocupadas em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Igarapava – 

ACEIG, sendo também entidade parceira/locadora, conforme cópia de contrato de cessão de uso de espaço 

físico para fins educacionais. O polo possui 02 salas de aula, com capacidade de 25 e 30 participantes. 

De 2014 a 30 de maio de 2019, o polo atendeu uma demanda de 1891 alunos, que realizaram 

provas presenciais. Atualmente, há 204 alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Secretaria 1 

Salas para tutores 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 2 

Banheiros - uso de alunos 2 

Área de alimentação 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e 
materiais) à disposição de portadores de necessidades 

 X   
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especiais.  

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

 X   

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades 
especiais, de modo a coibir qualquer forma de 
discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 5 

Notebook 2 

Impressora 3 

Estabilizador 5 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração  

Aplicação de Prova  Rosineri da Silva Magistério 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de São Joaquim da Barra / Igarapava apresentam condições para 

atendimento às demandas do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de 

encontros presenciais com professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

São José do Rio Preto  

O polo de São José do Rio Preto do IBRESP foi criado pelo Parecer CEE 111/12. Localiza-se na R 

Antônio Godoy, 3277, Centro, sob jurisdição da DER São José do Rio Preto, conforme Parecer CEE 

431/2019. 

As instalações são ocupadas em parceria com a Microlins, cujo locador é a ECLIP – Escola de 

Cursos Livres, Idiomas e Profissionalizantes Ltda., conforme cópia de contrato de cessão de uso de espaço 

físico para fins educacionais. Das instalações do polo, o IBRESP deverá ocupar principalmente uma sala de 

aula e, se necessário, a sala de estudo. As salas de aula têm capacidade para atendimento em até 45 

alunos, observando-se o espaço exigido entre as cadeiras. 

Entre 2014 e 30 de maio de 2019, o polo atendeu uma demanda de 461 estudantes, que realizaram 

provas presenciais. Atualmente, há 82 alunos matriculados 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Sala de reuniões 1 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Banheiro para deficiente físico 1 

Área de alimentação 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 

X    
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de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 30 

Impressora 2 

Estabilizador 30 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Juliane Princela Grandizoli Licenciada em Pedagogia 

Aplicação de Prova  Rosineri da Silva Magistério 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de São José do Rio Preto apresentam condições para atendimento às 

demandas do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais 

com professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

São José dos Campos 

O polo de São José dos Campos foi criado pelo Parecer CEE 111/12, com autorização renovada 

pelo Parecer 318/14. 

O polo se localiza na Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, nº 678, Parque Residencial Jardim 

Aquarius, sob a jurisdição da DER de São José dos Campos. As instalações para o seu funcionamento, 

segundo cópia de contrato de cessão de uso de espaço físico para fins educacionais, são ocupadas em 

parceria com o Instituto Nacional de Pós-Graduação (INPG) Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda., 

também locador do imóvel. Conforme verificado, as dimensões da sala se apresentam adequadas ao 

atendimento da demanda de até 68 (sessenta e oito) participantes por turma. 

Entre 2014 e 30 de maio de 2019, o polo de São José dos Campos, atendeu uma demanda de 4579 

alunos. Atualmente, há 433 alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Sala de Reuniões 1 

Salas para tutores 3 

Sala de atendimento a alunos 1 

Salas de aula 2 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Banheiros para deficiente físico 1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que diz respeito a rampas de acesso, circulação em 
cadeira de rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) 
à disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a 
ser dispensado a portadores de necessidades especiais, 
de modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

 

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 30 
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Impressora 2 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Arlete Goulart de Andrade    Bacharel em Administração 

Aplicação de Prova  Simone Cristina Zanete da Cruz Magistério 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de São José dos Campos apresentam condições para atendimento às 

demandas do polo em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais 

com professores, tutores ou representantes do IBRESP. 

Sorocaba 
O polo de Sorocaba foi criado pelo Parecer CEE nº 54/13, com autorização renovada pelo Parecer 

CEE nº 318/14. O polo se localiza na Rua Miranda de Azevedo, n⁰ 469, região central, sob a jurisdição da 

DER Sorocaba. 

As instalações para o seu funcionamento, segundo cópia de contrato de cessão de uso de espaço 

físico para fins educacionais, são ocupadas em parceria com o Centro Universitário Internacional (Uninter), 

sendo locadora a Sra. Débora do Amaral Martin, do ME – Colégio Opção. Conforme verificado, as 

dimensões da sala se apresentaram adequadas ao atendimento da demanda de até 36 (trinta e seis) 

participantes por turma submetida à avaliação presencial. 

Entre 2014 e 30 de maio de 2019, o polo de Sorocaba do IBRESP, atendeu uma demanda de 3319 

alunos, para realização de provas presenciais do Curso TTI. Atualmente, há 350 alunos matriculados. 

Abaixo, divulga-se os quadros que apresentam as dependências e equipamentos do IBRESP, com 

base no Formulário de Solicitação preenchido pela Instituição: 

Ambientes para desenvolvimento das atividades locais 

Tipo de dependência 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Sala de coordenação 1 

Secretaria 1 

Sala de reuniões 1 

Salas para tutores 1 

Salas de aula 4 

Biblioteca 1 

Ambiente de informática 1 

Banheiros - uso de professores e funcionários 1 

Banheiros - uso de alunos 1 

Banheiro para deficiente físico  1 

Área de convivência  1 

Condições de atendimento a portadores de necessidades especiais 
Condições  Sim  Parcialmente  Não  

Cumprimento das regras de acessibilidade arquitetônica 
prevista na Norma ABNT NBR - 9050, especialmente no 
que respeita a rampas de acesso, circulação em cadeira de 
rodas, instalações sanitárias.  

X    

Colocação de ajudas técnicas (equipamentos e materiais) à 
disposição de portadores de necessidades especiais.  

X    

Colocação ajudas profissionais (especialistas) à disposição 
de portadores de necessidades especiais.  

X    

Existência de orientação definida sobre o tratamento a ser 
dispensado a portadores de necessidades especiais, de 
modo a coibir qualquer forma de discriminação.  

X    

Ambientes de informática 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 

Microcomputador em rede, com acesso à internet 23 

Impressora 1 

Estabilizador 23 

Biblioteca 

Tipo de equipamento / material 
Quantidade por tipo de uso 

Compartilhado 
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Acervo de livros Sim 

Equipe multidisciplinar para coordenação das atividades locais e tutoria 
Função  Nome  Formação  

Responsável pelo local   Jaqueline Araújo dos Santos  Bacharel em Administração 

Coordenados do Local Débora do Amaral Martin Licenciada em Pedagogia 

Aplicação de Prova  Simone Cristina Zanette da Cruz Magistério 

Segundo a Comissão de Especialistas: 

As instalações do polo de Sorocaba apresentam condições para atendimento às demandas do polo 

em relação à aplicação de provas presenciais e à realização de encontros presenciais com professores, 

tutores ou representantes do IBRESP. 

1.2 APRECIAÇÃO 

A Deliberação CEE Nº 97/10 fixa normas para credenciamento e recredenciamento de escolas para 

a oferta de Cursos na modalidade Educação a Distância, sendo de competência deste Conselho, credenciar 

e recredenciar as instituições, autorizar o funcionamento de Cursos, a criação e mudanças de endereço de 

polos. 

A partir da Deliberação CEE Nº 162/18 e Indicação CEE Nº 169/18, as avaliações periódicas dos 

Cursos Técnicos, na modalidade a distância, serão realizadas no processo de recredenciamento da 

Instituição, por meio de avaliação elaborada por Comissão de Especialistas designada pelo Conselho 

Estadual de Educação, nos termos do Artigo 9º da referida Deliberação. Dado que a existência dos polos se 

dá em virtude dos Cursos, por analogia, a avaliação periódica de cada polo também será realizada no 

processo de recredenciamento institucional, independentemente de sua data de criação ou instalação. 

Este pedido deve ser acompanhado de um balanço do último período do ato regulatório da 

Instituição, com o número de ingressos e egressos de todos os Cursos autorizados, e as demandas dos 

respectivos polos, e de relatório da Supervisão de Ensino encarregada de sua fiscalização. 

Como mencionado, tais pedidos devem ser previamente analisados por uma Comissão de 
Especialistas, indicada pela Câmara de Educação Básica, nos termos do Artigo 5º e 6º da Deliberação CEE 
Nº 97/10. No caso de pedido de recredenciamento, caberá à Comissão de Especialistas: 

I - proceder à análise comparativa entre o relatório do credenciamento e os dados aferidos na avaliação 
de recredenciamento, indicando possíveis discrepâncias, bem como melhorias observadas, 
especialmente quanto aos resultados obtidos pelos alunos em avaliações externas; 
II - manifestar-se de forma conclusiva, indicando ou não restrições quanto ao recredenciamento, bem 
como à eventual concessão de prazo para atendimento dos requisitos especificados.  

Ressalta-se que os polos de Bauru, Franca e São Bernardo do Campo, foram solicitados antes do 

início do processo de Recredenciamento. Estes tratam de pedidos de mudança de endereço, cujos períodos 

de análise coincidiram com o Recredenciamento Institucional. Para evitar uma duplicidade de análise das 

unidades, em um curto espaço de tempo, optou-se pela apreciação destes pedidos em conjunto com a 

análise do Recredenciamento Institucional. 

O IBRESP não apresentou o relatório da Diretoria de Ensino Centro Oeste, unidade responsável por 

sua fiscalização ou das demais Diretorias onde seus polos encontram-se instalados, conforme previsto no 

Artigo 16 da Deliberação CEE nº 97/10. No entanto a Supervisão de Ensino da DER Centro Oeste 

acompanhou o cronograma de visitas técnicas realizados na sede e em 18 (dezoito) polos, as unidades 

citadas acima foram acompanhadas pela respectiva DER. 

Avaliação da Comissão de Especialistas 

A avaliação dos polos foi apresentada em cada unidade com o intuito de simplificar e otimizar os 

dados. Sobre o Curso de Técnico em Transações Imobiliárias, na modalidade a distância, declarou-se que: 

Os conteúdos das disciplinas são disponibilizados por meio de materiais digitais e videoaulas 
apresentados de forma objetiva, interativa e motivadora, quais sejam: exercícios diversos, pesquisas, 
simulações, histórias em quadrinhos, animações em flash, jogos, debates, fóruns e chats. Estas 
atividades simulam situações concretas de trabalho para que os estudantes possam mobilizar 
conhecimentos e habilidades já adquiridas e vivenciar experiências relacionadas ao universo profissional.  

Quanto ao Parecer sobre o Recredenciamento, a Comissão emite:  

EM FACE DO EXPOSTO, considerando que o IBRESP, sediado em São Paulo, reúne expertise 
significativa em relação à oferta do Curso Técnico em Transações Imobiliárias, na modalidade a distância 
e que seu Plano de Curso com os devidos desdobramentos em relação à tutoria, material didático e 
sistema de avaliação atendem as diretrizes referentes à educação a distância e, portanto, reúnem 
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condições para gestão de seus polos de apoio operacional, com destaque para a realização de provas 
presenciais, os Especialistas apresentam parecer: 
favorável ao pedido de recredenciamento solicitado pelo Instituto Brasileiro de Educação Profissional do 
Estado de São Paulo - IBRESP 

2. CONCLUSÃO 

2.1 Nos termos deste Parecer e com fundamento na Deliberação CEE nº 97/2010: 

2.1.1 aprova-se o Recredenciamento do Instituto Brasileiro de Educação Profissional do Estado de 

São Paulo – IBRESP, pelo prazo de cinco anos, para ministrar o Curso Técnico em Transações Imobiliárias, 

em sua Sede e nos Polos elencados neste Parecer, bem como o seu respectivo Plano de Curso; 

2.1.2 aprova-se a Renovação de Autorização de funcionamento dos Polos de Apoio Presencial ABC, 

Araraquara, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Guarulhos, Itapeva/Capão Bonito, Jundiaí, Osasco, Mogi 

das Cruzes, Praia Grande, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São Joaquim da 

Barra/Igarapava, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Santos e Sorocaba; 

2.1.3 aprova-se a Mudança de Endereço dos Polos de Apoio Presencial de: - ABC para a Av. 

Industrial 1455, Bairro Jardim, em Santo André – SP; - Araraquara para a Rua São Bento, nº 1421, Centro;- 

Bauru para a Av. Nações Unidas, 17 – 150, 1º andar, Centro/Bauru; - Piracicaba para a Rua José Ferraz de 

Carvalho, 776 – Centro, CEP 13400-550; -Bragança Paulista para a Rua Marcelo Stefani, 15 – Mód. 143 – 

1º andar – Jardim do Lago, CEP 12914-490; e de Presidente Prudente para Rua Dr. Gurgel, 60 – 2º andar – 

Centro, CEP 19010-120, devendo as respectivas Diretorias de Ensino publicarem os atos prévios de 

instalação desses Polos e comunicar o início das atividades a este Colegiado condicionando o início de 

funcionamento da modalidade EaD à tal providência. 

2.1.4 autoriza-se a criação do Polo de Apoio Presencial de Franca, nos termos do art.14 da 

Deliberação CEE nº 97/2010, devendo a DER Franca publicar o ato prévio de instalação do Polo e 

comunicar o início das atividades a este Colegiado, condicionando o início de funcionamento da modalidade 

EaD à tal providência. 

2.2 O Polo de Bauru deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a relação de demanda entre 

os anos de 2014 a 2019. 

2.3 O Polo do ABC deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a relação de demanda entre os 

anos de 2014 e 2019 e o número de alunos matriculados atualmente. 

2.4 Envie-se cópia deste Parecer ao Instituto Brasileiro de Educação Profissional do Estado de São 

Paulo – IBRESP, à DER Centro Oeste e às Diretorias de Ensino de seus respectivos Polos, à 

Coordenadoria Pedagógica – COPED e à Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula 

– CITEM. 

São Paulo, 01 de novembro de 2019. 

 

a) Cons. Mauro de Salles Aguiar 

Relator 

 

3. DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator. 

Presentes os Conselheiros: Ana Teresa Gavião Almeida Marques Mariotti, Antonio José Vieira de 
Paiva Neto, Bernardete Angelina Gatti, Claudio Kassab, Fábio Luiz Marinho Aidar Junior, Ghisleine Trigo 
Silveira e Mauro de Salles Aguiar.  

Sala da Câmara de Educação Básica, em 06 de novembro de 2019. 

 

a) Cons. Bernardete Angelina Gatti 

Presidente da CEB 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de 

Educação Básica, nos termos do Voto do Relator. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 13 de novembro de 2019. 

 
 
  
 

Cons. Hubert Alquéres 
Presidente 
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