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CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO  

INTERESSADO:  COLÉGIO  JOÃO  PAULO  I  –  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO 
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: ARAUCÁRIA                                                      

ASSUNTO:  RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA     

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

                          I – RELATÓRIO

1. Histórico 

A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, deste Conselho Estadual de Educação, por ocasião da análise do pedido 

de autorização para funcionamento do Curso Técnico em Segurança do Trabalho – 

Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  ao  Ensino  Médio, 

solicitado pelo Colégio João Paulo I - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e 

Profissional, do município de Araucária, bem como da denúncia de irregularidade na 

instituição de ensino, exarou o Parecer CEE/CEMEP nº 83/13, de 15/04/13, mediante 

o  qual  determinou  a  instauração  de  Sindicância  pela  Secretaria  de  Estado  da 

Educação, nos termos do art. 60 da Deliberação nº 02/10-CEE/PR para apuração das 

irregularidades apontadas nos protocolos nº 10.648.774-0 e 11.491.684-6. (fl. 2543)
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Pela  Resolução  Secretarial  nº  3283/14,  de  03/07/14,  o  Diretor 

Geral da Secretaria de Estado da Educação designou servidores para promoverem 

Processo de Sindicância em face do Colégio João Paulo I, mantido pela Fundação 

Escola Superior de Ciências Comerciais e do Diretor da instituição de ensino. (2543)

 Concluídos os trabalhos com a apresentação do Relatório, o feito 

foi remetido a este Conselho pelo ofício nº 03/2014-CPS, de 17/12/2014 (fl. 2542), 

para o devido Parecer  e  posterior  encaminhamento à SEED/PR para as medidas 

cabíveis.

A Comissão de Sindicância em seu Relatório às fls. 2469 a 2539, 

apresenta a seguinte conclusão:

(…)
Diante  do  exposto  acima,  considerando  tudo  o  que  dos  autos  constam,  a 

comissão sindicante acolhe parcialmente as razões apresentadas pela defesa 

no tocante às denuncias efetuadas contra  a referida instituição de ensino e 

discorda das demais razões elencadas abaixo,  vez que restou devidamente 

comprovado nos presentes autos que o Colégio João Paulo I,  mantido pela 

Fundação Escola Superior de Ciências Comerciais - FESCC, inscritas no CNPJ 

nº  77822468/001-96,  com  sede  na  Rua  Adilha  Saad,  nº  981,  Bairro  Porto 

Laranjeiras,  município  de  Araucária,  jurisdicionada  ao  NRE  da  Área 

Metropolitana Sul, pertencente ao Sistema Estadual de Ensino, mesmo sem os 

Atos  Oficiais  autorizatórios  (de  criação,  credenciamento,  autorização, 

reconhecimento  e  renovação  do  reconhecimento),  ofertou  e,  ou,  continua 

ofertando as seguintes modalidades de cursos:

-Ensino Fundamental -  com exceção do período de 2000 a 2002, época em 

que não houve oferta  desta  modalidade de curso,  há  registro  de  oferta  de 

turmas do ano de 2003 até a presente data (2014), sem o Ato de Renovação 

de  Reconhecimento  do  referido  curso,  o  qual  foi  requerido,  somente,  em 

02/05/12,  porém,  não  obteve  êxito  no  reconhecimento  solicitado,  devido  a 

denúncia  do  aluno  Luiz  André  Rodrigues  Moreira,  o  que  no  entender  da 

Comissão não foi justo
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porque o pedido de renovação e/ou reconhecimento de uma modalidade de 

ensino não deveria ficar suspensa, sem solução, por causa de denúncia em 

outra modalidade.

Ensino  Médio -   o  referido  curso  com  devidos  Atos  Oficiais,  funcionou 

corretamente  até  31/12/2012,  a  partir  do  ano de 2013 até  a  presente  data 

(2014), o Colégio João Paulo I continuou ofertando esta modalidade de ensino 

sem  o  Ato  de  Renovação  de  Reconhecimento  do  referido  curso;  tendo 

requerido  a  Renovação  do  Reconhecimento  do  Ensino  Médio,  seis  meses 

antes do prazo e ter solicitado, também, o Credenciamento da Instituição em 

27/03/2012,  o  qual  obteve  pareceres  favoráveis,  entretanto,  também,  não 

logrou êxito, devido a denúncia do aluno Luiz André Rodrigues Moreira sobre o 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Educação de Jovens e Adultos EJA -  Fase II -  reconhecido até 31/12/2003, 

porém, houve a continuidade da oferta desta modalidade, do ano de 2004 até a 

presente data (2014), sem o Ato de Renovação do Reconhecimento do Curso. 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho – há registro de 05 (cinco) turmas 

nos  períodos  de  08/02/2010  a  09/07/11,  26/07/10  a  22/12/11,  07/02/11  a 

13/07/12, 25/07/11 a 21/12/12, 06/02/12 a 20/12/13, as quais foram ofertadas, 

antes  mesmos,  da  instituição  de  ensino  obter  o  Ato  de  Autorização  para 

funcionamento do referido curso. Ficando comprovado nos Autos que o Colégio 

João  Paulo  I  deu entrada  no  pedido  de  Autorização  de  Funcionamento  do 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho em junho de 2009 e iniciou a sua 

oferta em 08/02/2010, com a certeza que o Curso Técnico em Segurança do 

Trabalho seria devidamente autorizado, haja vista terem preenchido todas as 

condições  indispensáveis  e  juntado  os  documentos  necessários  ao  pleito, 

inclusive, com pareceres favoráveis conforme constam nos presentes Autos.

Ademais, restou claramente demonstrado nos presentes Autos que a denúncia 

formalizada pelo ex-aluno Luiz André Rodrigues Moreira, que a esta altura já 

havia abandonado o curso, obstou o pedido de autorização do referido curso, 

bem como,  a concessão dos demais  Atos Oficiais  autorizatórios,  solicitados 

pela referida instituição.
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Curso  Técnico  em  Meio  Ambiente –  o  referido  curso  foi  autorizado  e 

reconhecido e, na sequência, também foi renovado uma vez, porém, quando 

efetuou um segundo pedido de renovação de reconhecimento obteve parecer 

desfavorável à renovação, o qual foi contestado pelo interrogado, uma vez que 

a perita não possuía formação na Área de Meio Ambiente. Vale ressaltar que 

mesmo sem ter o Ato de Renovação de Reconhecimento do Curso Técnico em 

Meio Ambiente, o Colégio João Paulo I continuou ofertando o referido curso 

nos períodos  de 25/07/2011 a 21/12/2012 e de 30/07/2012 a 20/12/2013 em 

desacordo com as normas vigentes. 

Posto isto,  a Comissão Processante,  após minucioso exame de tudo o que 

contém nos Autos,  sugere a regularização dos Atos Oficiais  dos Cursos do 

Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular e Ensino Fundamenta II e Médio – 

EJA para os alunos que efetivamente cursaram os referidos cursos não sejam, 

ainda, mais prejudicados e possam receber a devida certificação.

Quanto  aos  estudos  ofertados  pelo  Colégio  João  Paulo  I,  a  Comissão 

Sindicante  entendeu  pela  viabilidade  da  Convalidação  dos  Estudos  das 

diversas  modalidades  de  Ensino  ofertadas  pelo  Colégio  João  Paulo  I,  do 

município  de  Araucária,  vez  que,  as  cargas  horárias  foram  cumpridas 

integralmente, conforme Matrizes Curriculares de cada curso e os professores 

da  referida  instituição  de  ensino  eram  devidamente  habilitados  para 

administrarem as disciplinas, para as quais, foram designados conforme prevê 

a  legislação  vigente  e,  ainda,  que  os  registros  de  Relatórios  Finais  se 

encontram de acordo com as orientações da Coordenação de Documentação 

Escolar da SEED.

Finalmente,  devido  às  irregularidades comprovadas,  isto  é,  a  falta  dos Atos 

Oficiais  autorizatórios  nos Cursos Fundamental,  Ensino Médio,  Educação de 

Jovens e Adultos – EJA e, principalmente nos Cursos Técnico em Segurança 

do Trabalho e Técnico em Meio Ambiente, os quais funcionaram nos anos de 

2010 a 2013 sem os respectivos Atos Oficiais de Autorização e Renovação do 

Reconhecimento do Curso, sugere esta Comissão Sindicante que seja aplicada 

ao Colégio João Paulo I, município de Araucária do NRE da Área Metropolitana 

Sul, pertencente ao Sistema Estadual de  Ensino,  a   proibição    temporária de 
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realizar novas matrículas com suspensão das ofertas dos Cursos: Técnico em 

Segurança  do  Trabalho  e  Técnico  em Meio  Ambiente,  com fundamento  no 

artigo  75,  inciso  I,  alínea  “b”  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR  até  que  se 

comprove  que  a  referida  instituição  de  ensino  possua  todas  as  condições 

físicas, materiais e pedagógica adequadas à formulação de uma nova proposta.

2. Mérito
 

Trata-se  do  Relatório  da  Comissão  de  Sindicância,  designada 

pela Resolução Secretarial nº 3283/14, de 03/07/14, que apurou as irregularidades 

em cumprimento ao estabelecido no Parecer CEE/CEMEP nº 83/13, de 15/04/13, do 

Colégio João Paulo I - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissional, 

do  município  de  Araucária,  o  qual  foi  encaminhado  à  Assessoria  Jurídica  deste 

Conselho, que emitiu a Informação/AJ/CEE/PR nº 05/2015, anexada à fl. 2543, dos 

Autos.

Diante do Relatório da Comissão de Sindicância que avaliou as 

denúncias  e  os  fatos  apurados  durante  a  tramitação  do  feito,  entendemos que  o 

Colégio João Paulo I – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissional, 

do  município  de  Araucária,  encontra-se  irregular  perante  o  Sistema  Estadual  de 

Ensino,  conforme  artigo  63  da  Deliberação  n.º  03/13-CEE/PR,  uma  vez  que  a 

instituição de ensino ofertou os referidos cursos sem os devidos Atos Oficiais ou com 

estes já vencidos. Portanto, para que não haja prejuízo aos alunos, há necessidade 

de regularizar a vida escolar daqueles que cursaram o Ensino Fundamental, Ensino 

Médio,  Educação  de  Jovens  e  Adultos  –  EJA  –  Fase  II,  Cursos  Técnico  em 

Segurança do Trabalho e  Técnico em Meio Ambiente, de forma irregular.
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Tendo  em  vista,  ainda,  as  irregularidades  relatadas  pela 

Comissão de Sindicância, esta Relatora concorda com a penalidade sugerida  pela 

Comissão, da proibição temporária de novas matrículas com suspensão das ofertas 

dos Cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente,  com fundamento 

no  artigo  75,  inciso  I  alínea  “b”,  da  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,   até  que  se 

comprove que a referida instituição de ensino  possua todas as condições físicas, 

materiais e pedagógica adequadas à formulação de uma nova proposta.

III - VOTO DA RELATORA   

 Esta  Relatora  dá  por  apreciado  o  Relatório  da  Sindicância  e 

sugere para  o Colégio  João Paulo  I,  a  sanção de proibição temporária  de  novas 

matrículas  com  suspensão  das  ofertas  dos  Cursos  Técnico  em  Segurança  do 

Trabalho e Meio Ambiente (art. 75, inc. I, alínea “b”) e à mantenedora a sanção de 

advertência por escrito  (art. 75, inc. I,   alínea “a”),  todos da Deliberação nº 03/13-

CEE/PR  e encaminha o presente processo:

 1)  ao  Núcleo  Jurídico  da  Administração/SEED  para  as 

providências relativas ao encerramento da Sindicância e ao cumprimento do artigo 77 

da Deliberação nº 03/13-CEE/PR;

 2)  à  Coordenação  de  Documentação  Escolar/CDE/SEED  para 

anexar  aos  Autos  os  Relatório  Finais  elencados  no  Relatório  da  Comissão  de 

Sindicância,  para fins de regularização da vida escolar dos alunos.

 

 Após,  os  Autos  deverão  retornar  a  este  Conselho  para  a 

continuidade da análise de cada pedido da instituição de ensino.

 É o Parecer. 
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DECISÃO DA CÂMARA
Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, aprova, 
aprova o voto da Relatora, por unanimidade. 

 Curitiba, 20 de  maio de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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