
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº 465 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003 

Estabelece critérios para a oferta da Educação Religiosa nas escolas estaduais de Minas  

Gerais e dá outras providências. 

A Secretária de Estado da Educação de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e tendo 

em vista o disposto no artigo 200, no parágrafo 1o do artigo 210 da Constituição Federal 

de 1988 e no artigo 33 da Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 1996, com a redação dada 

pela Lei no 9.475, de 22 de julho de 1997, e considerando: 

-o  desenvolvimento  do  educando,  assegurando-lhe  a  formação  comum 

indispensável para o exercício da cidadania; 

- a necessidade da definição de diretrizes para viabilização da Educação Religiosa 

nas escolas estaduais; 

- o disposto no caput do artigo 29 do Estatuto do Conselho de Educação Religiosa 

do Estado de Minas Gerais - CONER/MG, que prevê a criação de Comissões de 

Educação Religiosa junto às Superintendências Regionais de Ensino, em parceria 

com a Secretaria de Estado da Educação, 

RESOLVE: 

Art.  1º  A Educação  Religiosa  constitui  disciplina  de  oferta  obrigatória  no  currículo  do  Ensino 

Fundamental,  nos  horários  normais  de  funcionamento  das  escolas  públicas  de  Minas  Gerais,  

assegurado o respeito  à  diversidade cultural  religiosa do Brasil,  vedadas quaisquer formas de 

proselitismo, sendo a matrícula facultativa para o aluno. 

Art. 2º A opção pelas aulas de Educação Religiosa deverá ser feita no ato da matrícula, ou em 

qualquer época do ano, por escrito, pelo aluno, quando maior, ou pelo pai ou responsável, quando  

menor. 

Parágrafo único. Aos alunos que não optarem pelas aulas de Educação Religiosa, será garantida 

a oferta de atividades alternativas, no próprio turno e horário, incluídas no Projeto Pedagógico da 

escola. 

Art. 3º Compete à Secretaria de Estado da Educação 

I. constituir a Comissão Central de Educação Religiosa - COMCER, ouvindo o CONER. 



II. criar,  em parceria  com o CONER/MG,  a  Comissão Regional  de Educação Religiosa  - 

CRER, composta de até 3 representantes da SRE e um representante por Denominações 

Associadas ao CONER/MG. 

Parágrafo único. A indicação dos representantes delegados de uma Denominação Associada far-

se-á através de ofício da presidência do CONER/MG, encaminhado aos presidentes da COMCER 

e CRER. 

Art. 4º Constituem atribuições do CONER/MG: 

I. cooperar na criação da COMCER; 

II. promover,  em parceria com a COMCER/MG , a formação de Comissões Regionais de 

Educação Religiosa - CRER, nas Superintendências Regionais de Ensino, observado o 

disposto  no  artigo  3º,  desta  Resolução,  delegando  a  competência  necessária  para 

representá-lo. 

III. elaborar e executar,  em parceria com a COMCER e CRER, programas de formação e 

qualificação de professores de Educação Religiosa, promovidos pela SEE ou CONER; 

Art. 5º Compete às Comissões Regionais de Educação Religiosa - CRER: 

I. acompanhar  e  avaliar  a  implementação  das  diretrizes  para  a  Educação  Religiosa  no 

Estado de Minas Gerais, no âmbito de sua jurisdição. 

II. expedir documento próprio de credenciamento, para candidatos ao exercício da docência 

observados os critérios definidos pela COMCER.

Art. 6º Poderão ministrar aulas de Educação Religiosa o professor efetivo excedente e o candidato  

à função pública, detentores de credenciamento emitido pela CRER. 

Art. 7º Serão convocados, em primeira chamada os candidatos efetivos excedentes e em seguida 

os candidatos à função pública, observando-se, em ambos os casos, a ordem de classificação: 

I. Curso de licenciatura plena de Ensino Religioso ou Educação Religiosa ou Pedagogia com 

ênfase  em  Ensino  Religioso,  acrescido  do  curso  de  especialização  stricto  sensu  de 

Educação Religiosa; 

II. Curso de licenciatura plena de Ensino Religioso ou Educação Religiosa ou Pedagogia com 

ênfase em Ensino Religioso, acrescido do curso de especialização lato sensu de Educação 

Religiosa; 

III. Curso de licenciatura plena de Ensino Religioso ou Educação Religiosa ou Pedagogia com 

ênfase em Ensino Religioso; 



IV. Curso  de  licenciatura  plena,  acrescido  do  curso  de  especialização  stricto  sensu  de 

Educação Religiosa; 

V. Curso de licenciatura plena, acrescido do curso de especialização lato sensu de Educação 

Religiosa; 

VI. Curso  de  licenciatura  plena,  acrescido  de  curso  de  metodologia  e  filosofia  do  Ensino 

Religioso de 120 horas; 

VII. Curso  de  licenciatura  plena,  acrescido  de  curso  de  metodologia  e  filosofia  do  Ensino 

Religioso de 80 horas; 

VIII. Curso  de  licenciatura  plena,  acrescido  de  curso  de  metodologia  e  filosofia  do  Ensino 

Religioso de 40 horas; 

IX. Curso de licenciatura curta, acrescido do curso de especialização lato sensu de Educação 

Religiosa; 

X. Curso  de  licenciatura  curta,  acrescido  de  curso  de  metodologia  e  filosofia  do  Ensino 

Religioso de 120 horas; 

XI. Curso  de  licenciatura  curta,  acrescido  de  curso  de  metodologia  e  filosofia  do  Ensino 

Religioso de 80 horas; 

XII. Curso  de  licenciatura  curta,  acrescido  de  curso  de  metodologia  e  filosofia  do  Ensino 

Religioso de 40 horas. 

XIII. Curso Normal de nível  médio, acrescido de curso de metodologia e filosofia do Ensino 

Religioso de 120 horas. 

XIV. Curso Normal de nível  médio, acrescido de curso de metodologia e filosofia do Ensino 

Religioso de 80 horas. 

XV. Curso Normal de nível  médio, acrescido de curso de metodologia e filosofia do Ensino 

Religioso de 40 horas. 

Parágrafo único. Para efeito  de classificação,  serão considerados apenas os certificados dos 

cursos de capacitação reconhecidos pelo CONER/MG, obedecidas as normas vigentes. 

Art.  8º Não havendo candidato que atenda ao disposto no Artigo 10, poderá ser autorizado a  

ministrar aulas de Educação Religiosa, o candidato que apresentar comprovante de: 

I. matrícula  e  freqüência  em curso  superior  de  Ciências  da  Religião  ou  Pedagogia  com 

ênfase  em  Ensino  Religioso,  com  prioridade  para  a  comprovação  de  freqüência  em 

período mais avançado; 

II. autorização  para  lecionar  qualquer  conteúdo,  obedecida  a  ordem  dos  grupos  de 

classificação, acrescida de atestado de matricula e freqüência em curso de capacitação e 

atualização,  ou  Curso  de  Metodologia  e  Filosofia  do  Ensino  Religioso  aprovado  e/ou 

reconhecido pelo CONER e pela COMCER, com carga horária mínima de 40 horas. 



Art. 9º Na hipótese de empate entre dois ou mais candidatos, o desempate será feito obedecida a 

seguinte ordem: 

I. Candidato que comprove maior tempo como professor de Educação Religiosa, em escola 

estadual, como designado; 

II. Candidato  com  maior  idade;.  Parágrafo  único.  No  caso  do  professor  excedente,  o 

desempate será feito pelo maior tempo de professor de Educação Religiosa, seguido pelo 

candidato com maior idade. 

Art.  10º  O  professor  efetivo,  excedente  em quaisquer  dos  conteúdos  do  currículo  do  ensino 

fundamental  e  médio,  poderá  ministrar  Educação  Religiosa,  mediante  opção  manifestada  por 

escrito à Superintendência Regional de Ensino e respeitado os critérios desta Resolução. 

Art. 11º A Educação Religiosa será ministrada nas escolas estaduais, obrigatoriamente de 5a a 8a 

série  do  ensino  fundamental,  podendo  ser  oferecida  nas  séries  iniciais,  quando  houver, 

nacionalidade, disponibilidade de professores efetivos excedentes, devidamente credenciados. 

Art.  12º  A  renovação  do  credenciamento  dos  professores  para  ministrar  aulas  de  Educação 

Religiosa dar-se-á a cada ano letivo, mediante listagem única organizada pelo CONER, ou por 

autoridade religiosa que o represente junto a CRER, tendo em vista a avaliação de desempenho 

feita pela escola. 

Parágrafo único. A escola deverá encaminhar, ao final do ano letivo, avaliação de desempenho 

dos professores de Educação Religiosa, ao CONER e ao seu representante regional, obedecidas 

as orientações dadas pela SEE, órgão central. 

Art. 13º Os casos omissos serão resolvidos pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação, 

ouvida a Comissão Central de Educação Religiosa. 

Art. 14º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2003. 

VANESSA GUIMARÃES PINTO 
Secretária de Estado de Educação


