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RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº  0420/15,  de 
07/04/15,  protocolo  nº  13.422.892-0,  de   25/11/14,  do  NRE  de  Londrina;  ofício   nº 
0421/15, de 07/04/15, protocolo nº 13.548.317-6, de 23/03/15, do NRE de Guarapuava, e 
ofício nº 0466/15 – SUED/SEED, de 14/04/15, protocolo nº 13.563.431-0, de 02/04/15, 
também do NRE de Londrina,  todos contendo denúncia de funcionamento de polos nos 
municípios de Londrina e Guarapuava, sem o  credenciamento do Sistema Estadual de 
Ensino do Paraná,  do Instituto Brasileiro de Ensino a Distância – IBED, município  de 
Curitiba.

 1.1 Da Instituição de Ensino

  O IBED – Instituto Brasileiro de Ensino a Distância, localizado na Rua 
Mateus Leme, nº 745, Centro Cívico, CEP: 80.530- 010, município de Curitiba, é mantido 
por IBED – Instituto Brasileiro de Ensino a Distância Ltda. Obteve autorização para o 
funcionamento do Ensino Médio,  na sede da instituição de ensino,  na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, a distância pela Resolução Secretarial  nº 3008/11, de 
15/07/11, pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir da sua publicação em DOE, de 15/09/11 a 
15/09/13 e credenciamento da instituição de ensino pela mesma Resolução Secretarial, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, de 15/09/11 a 15/09/16 (fls. 74  e 76 - Processo nº 276/15).
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O Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a 
distância, foi reconhecido pela Resolução Secretarial nº 127/14, de 20/01/14, pelo período 
de 15/09/2011 até o final do ano de 2014 (fl. 75 - Processo nº 276/15 ).

2. Mérito

        Trata-se de denúncia de funcionamento de polos nos municípios de 
Londrina  e  Guarapuava,  sem o   credenciamento  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do 
Paraná, do Instituto Brasileiro de Ensino a Distância – IBED, município de Curitiba.

A   Assessoria  Jurídica  deste  Conselho  Estadual  de  Educação 
apensou informação sobre a matéria às folhas 17 a 28 do protocolo nº 13.422.892-0, de 
25/11/14 (Processo nº 277/15),  relatando que este protocolado teve início com o ofício  nº 
672/14  –  SDE/Chefia  do  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Londrina,  solicitando 
manifestação da Coordenação de Documentação Escolar  da Secretaria  de Estado da 
Educação – CDE/SEED sobre a situação informada e documentos encaminhados pela 
aluna Patrícia Monteiro Simão referente ao Instituto Brasileiro de Ensino a Distância - 
IBED. O protocolo nº 13.563.431-0, de 02/04/15, (processo nº 331/15), teve início com o 
ofício  da  Chefia   do  NRE de Londrina,  encaminhando   à  CEF/SEED o resultado  da 
verificação realizada para apurar denúncias de funcionamento de polo nas instalações do 
Curso  CDF  Vestibulares,  em  Londrina.  O  protocolo  nº  13.548.317-6,  de 
23/03/15,(processo nº 276/15), teve início com o ofício nº 22/15 – SEF da Chefia do NRE 
de Guarapuava encaminhando à CEF/SEED o resultado da verificação realizada para 
apurar denúncias de funcionamento de Polo do IBED em Guarapuava. 

 A AJ/CEE/PR entende que houve violação das Deliberações nº 01/07 
e nº 03/13 deste Conselho Estadual de Educação, uma vez que a instituição de ensino 
não obteve autorização para o funcionamento de polo,  cabendo a apuração dos fatos em 
sede de Sindicância, nos termos do art. 49 da Deliberação nº 01/07 – CEE/PR e art. 68 e 
seguintes da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, de modo a propiciar aos responsáveis o 
exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa previstos constitucionalmente 
(art.  5º,  inciso  LX,  CF/88)  e  ainda nas Deliberações nº  01/07  (art.  49,§2º)  e  03/13  – 
CEE/PR (art. 71), (fl. 27).

Cabe observar que foram apensados ao protocolado nº 13.548.317-6, 
de 23/03/15, (Processo nº 276/15), os seguintes documentos: Resoluções Secretariais nº 
3008/11,  de 15/07/11,  nº  127/14,  de 20/01/14,  e  nº  6408/14,  de 03/12/14;  cópia   dos 
Pareceres  CEE/CEB  nº  513/11,  de  10/06/11,  e  nº  382/12,  de  10/05/12,  e  Parecer 
CEE/CEMEP nº 615/13, de 05/12/13; cópia do ofício nº 0899/15, do Ministério Público. 
Neste último,  o M. P.  solicita a este CEE/PR informação, para instruir o Inquérito Civil nº 
MPPR – 0046.15.026092-8.  se o IBED – Instituto Brasileiro de Ensino a Distância possui 
“autorização para atuar em pólos descentralizados”  (fls. 34 a 76).
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     O  NRE  de  Londrina  apensou  ao  protocolado  nº  13.422.892-0,  de 
25/11/14  (Processo  nº  277/15),  denúncia  da  aluna  Patrícia  Monteiro,  que  relata   ter 
recebido do  Curso CDF Vestibulares o Histórico Escolar expedido pelo Instituto Andreas 
Brunner, do Rio de Janeiro, mas alega nunca ter estudado em tal instituição de ensino. 
Foi informada pela Universidade, local que a aluna cursa Graduação em Administração, 
que o Histórico apresentado não tinha validade (fls. 04 a 06). Após questionamento ao 
CDF,   a  aluna  recebeu  Declaração  de  Conclusão  do  Ensino  Médio,  de  21/07/14,  e 
Histórico  Escolar,  de  14/04/14,  ambos  do IBED  –  Instituto  Brasileiro  de  Ensino  a 
Distância.  Assim,  o  NRE,   encaminha  o  protocolado  em  tela  à  SEED/CDE  e,  em 
consequência, envia a este CEE/PR.

 Em decorrência da situação levantada pela aluna já mencionada, o 
NRE  de  Londrina,  no  protocolo  nº  13.563.431-0,  de  02/04/15,  (processo  nº  331/15), 
constituiu  Comissão  de   Verificação,  composta  pelo  Ato  Administrativo  nº  054/15,  de 
30/03/15,  para  proceder  verificação  in  loco no  CDF  Vestibulares,  no  município  de 
Londrina. A referida Comissão anexou ao protocolado panfleto contendo os nomes do 
CDF e do IBED - “Polo de Captação de Alunos”,(fl. 05), panfleto somente do IBED, bem 
como foram apensados foto de  alunos realizando avaliações -  CDF/IBED, listagem de 
alunos e relatório circunstanciado da Comissão, cabendo destacar do  relatório (fls. 10 a 
12):

 A Comissão foi recebida pelo Sr. Carlos Alberto Swain Vidal, que se identificou 
como   proprietário do Curso CDF Vestibulares, e informou que:

•  oferta  vários  cursos,  no  nível  de  Ensino  Superior,  em  Educação  a 
Distância  –  EaD,  através  do  Polo  UNICEB Interativa  e  Ribeirão  Preto 
(Graduação  em  Pedagogia,  Administração  e  Contabilidade),  de  Pós-
Graduação pela Barão de Mauá, também de Ribeirão Preto, SOCIESC de 
Santa Catarina e uma outra instituição de ensino de Minas Gerais, a qual 
não se lembrava do nome;

• oferta Cursos Preparatórios para diversos concursos, por exemplo, Banco 
do Brasil;

• oferta  Curso Preparatório para o ENEM – on line, pelo IESD de Curitiba;
• a instituição funciona como captador de matrículas para o IBED – Instituto 

Brasileiro de Ensino a Distância, de Curitiba e, que em Londrina não são 
efetivadas as matrículas,  portanto,  não possui  contrato com o aluno;  o 
contrato do CDF é diretamente com o IBED, o IBED recebe do aluno e 
paga ao CDF os serviços prestados para o IBED.

O funcionamento para o IBED, segundo o Sr. Vidal, acontece da seguinte forma: 
recebe  a  documentação  do aluno  com interesse  em concluir  o  Ensino  Médio, 
digitaliza os documentos (histórico escolar, boletim do ENEM e outros), encaminha 
via internet para Curitiba (IBED)  que os analisa e informa que tipo de atendimento 
o  CDF  deverá   realizar  com  o  aluno;  que  em  Londrina  não  são  realizadas 
matrículas  e não há arquivo de documentação escolar de alunos; no momento 
possui cerca de trinta alunos (fl.  09), cujo atendimento é realizado uma vez por 
semana com aulas preparatórias, com horário na quarta feira à noite ou sábado de 
manhã; os 
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professores são formados, não exatamente na disciplina que ministram, pois
lecionam várias  disciplinas,  exemplo:  um  professor  para  Matemática  e  Física, 
outro para História, Filosofia e Sociologia, outro para Biologia e Química; também 
é disponibilizado aos alunos computadores para acesso on line com o auxílio de 
um monitor com conhecimento em informática, nos períodos da tarde e noite de 
segunda a sexta-feira; as provas de conclusão do curso são realizadas no IBED 
em Curitiba e os alunos se deslocam individualmente, em grupos pequenos ou em 
grupos maiores organizados pelo CDF.

O aluno, segundo relata o Sr. Vidal, realiza estudos e cumpre atividades numa 
plataforma digital disponibilizada pelo IBED, sendo avaliado através de um fórum e 
três  atividades,  além de  provas  por  disciplinas,  com pontuações;  no  momento 
presencial em Curitiba, participa de cerca de oito horas de aula, nas quais está 
inclusa  a  avaliação  final;  caso  o  aluno  não  obtenha  a  média  pode  realizar  a 
recuperação de duas formas, on line e presencial.

[...]
O espaço físico conta com uma recepção, sala de espera, cinco salas de aula 
adaptadas,  contendo  em média  vinte  e  cinco  carteiras  modelo  universitário,  a 
ventilação natural  das  salas  é  razoável,  sendo  que em uma sala  a  ventilação 
natural  é  bem  comprometida,  [...]  possui  uma  sala  pequena  com  quatro 
computadores  conectados  à  internet  para  usos  dos  alunos,  não  dispõe  de 
biblioteca,  há  acervo  bibliográfico  em  um  almoxarifado  onde  não  foi  possível 
identificar o tipo de livros disponíveis [...]

Foi solicitado, mas não foi apresentado à comissão o Alvará de Licença, Vigilância 
Sanitária e Laudo do Corpo de Bombeiros.

O NRE de Guarapuava, no protocolo nº 13.548.317-6, de 23/03/15, 
(processo nº 276/15),  constituiu Comissão de Verificação Especial,  composta pelo Ato 
Administrativo nº  12/05,  de  09/03/15,  para  proceder  verificação  in  loco   no  CEADGP 
Centro de Educação a Distância de Guarapuava Ltda-ME e nome fantasia:  UNIFASS 
Sistema de Ensino, no município de Guarapuava (fl. 20). A Comissão em pauta apensou 
ao protocolado:  CNPJ do CEADGP, Alvará de licença para localização expedido pela 
Secretaria Municipal de Finanças, do município de Guarapuava, Certificado de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros vencido em 31/10/07, Certidão Simplificada, Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais  -  CEADGP; documento do IBED encaminhado ao NRE de 
Guarapuava; panfleto do IBED com e sem o carimbo da UNIFASS - Sistema de Ensino 
Matriz Curricular do IBED e relatório circunstanciado da Comissão.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  é 
importante evidenciar (fls. 18 a 23): 

A Comissão  acima  citada  compareceu  no  dia  10/03/15  primeiramente  na  Rua 
Vicente  Machado,  1539,  Centro,  Guarapuava,  CEP  85010-26  –  endereço 
constante no guia digital, para proceder a verificação “in loco” não encontrando a 
instituição no referido endereço, a Comissão foi então ao Shopping Maria Antônia, 
situado na Rua XV de Novembro nº 3566, 2º piso, onde hoje está localizada a
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 Unifass  –  Sistema de  Ensino  Ltda,  sendo  recepcionados  pela  atendente  que 
desconhecia  os  documentos  solicitados.  Nesta  ocasião  foi  agendado o retorno 
para o dia 17/03/15 e listado os documentos que deveriam ser apresentados, com 
a ciência da atendente. Verificou-se no carimbo da instituição o endereço anterior, 
também foram verificadas as propagandas em banners e outdoor,  conforme as 
fotos  abaixo.  Nestas  há  a  menção  de  EJA,  Supletivo,  Cursos  Técnicos, 
Graduação,  Pós-  graduação,  Concursos  e  Vestibulares,  mas  em  nenhum 
momento indica que a EJA seja ofertada como curso preparatório.

No banner havia a propaganda do Supletivo – 1º e 2º Grau em até seis meses e a 
menção da Autorização e Credenciamento  Resolução 2398/02 
da SEED e Parecer 400/02 do CEE.  Na primeira verificação haviam no balcão de 
atendimento na secretaria, panfletos do IBED com carimbo Unifass, na segunda 
verificação os panfletos apresentados não continham  o carimbo da Unifass.

[...]
No dia 17/03/15, às 14 horas, a comissão retorna ao local, conforme agendado, 
sendo recepcionado pelo Sr. Denivaldo Lojor Ribeiro responsável pela Unifass. 
Quando solicitado os Atos regulatórios, este informou que se trata de curso livre, 
preparatório para Exames Supletivo, Vestibulares, ENEM e outros, referente aos 
conteúdos  do  Ensino  Fundamental  e  Médio  na  metodologia  presencial  e  a 
distância, através de uma plataforma, e que, como curso livre não necessita de 
autorização.  Verificando  o  local,  constatou-se  que  não  há  nenhum espaço  de 
atendimento individual.

                                         [...]
O  Sr.  André  Meneses,  Diretor  Pedagógico  do  IBED,  que  se  fazia  presente, 
informou que da carga horária total do Curso 1.200 horas  (fl. 17), 75% é feita a 
distância  via  internet,  sendo  que  os  25%  presenciais  são  cursadas  na  sede 
acadêmica  do  IBED  (Curitiba)  aos  sábados.  No  entanto  todos  os  alunos  que 
procuram  o  NRE/GRP para  saber  da  validade  dos  cursos,  são  unânimes  em 
afirmar que vão ou foram somente uma vez a Curitiba prestar exame a fim de 
certificação  ao  término  dos  seis  meses  de  curso  preparatório,  oferecido  pela 
Unifass  em  Guarapuava.  E  ainda,  não  foi  constatado  ambiente  virtual  nas 
dependências da Unifass.

Em relação ao IBED, o Sr. André informou que a intenção é de abrir um Polo em 
Guarapuava, porém enquanto o polo não é autorizado, os alunos poderiam ser 
matriculados, considerando que os momentos presenciais são feitos em Curitiba, 
contrariando o que as pessoas que procuram informações quanto à validade dos 
cursos, dizem ter ido só uma vez a Curitiba.

[...]
Em  ambos  os  momentos  de  verificação  observou-se  um  fluxo  constante  de 
pessoas e alunos buscando informações. Os que foram abordados afirmaram que 
em  nenhum  momento  é  falado  que  o  curso  é  somente  preparatório.  Há  um 
entendimento por parte deles de que após os seis meses, ao concluírem o curso 
( em Guarapuava) deverão ir a Curitiba fazer as provas e que num prazo de 60 
dias vem o diploma.
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Apesar  do  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  Educacionais  (fl.  12)  constar: 
'Escola de Cursos Livres,  ensino preparatório  para o Exame Supletivo de 
ensino  médio  e  fundamental,  cursos  básicos  na  área  de  educação 
profissional e treinamento empresarial, com atuação no mercado público e 
privado, estando amparada pela legislação vigente a que se propõe  e que os 
cursos  preparatórios  não  são  equivalentes  ou  substituem  o  Ensino 
Fundamental,  Ensino Médio ou técnico equivalente' tem-se a impressão de 
que se trata de 'venda casada', uma vez que na relação de documentos a serem 
apresentados,  além  dos  documentos  pessoais,  solicita-se  o  histórico  escolar. 
Também não foi possível constatar se o modelo fornecido é o único utilizado pela 
instituição  (com grifo no original).

A Comissão foi conduzida pelo Sr. Denivaldo para conhecer os demais espaços 
que estão sendo adequados para o funcionamento das salas de aula, como foi 
mencionado  anteriormente, não há nenhum ambiente virtual, não foi observado 
um único computador a não ser o utilizado na secretaria. As salas estão equipadas 
apenas com carteiras universitárias.

 Assim,  convém  notar  que  a  Deliberação  nº  01/07  –  CEE/PR 
estabelece:

Art.  9.º  A  instituição  interessada  em  obter  o  credenciamento  para  oferta  de 
educação  a  distância,  nos  termos  do  artigo  anterior,  deverá  acompanhar  sua 
solicitação de:

[...]
§ 1º Núcleo Central é a sede oficial da instituição responsável pela expedição de 
históricos, certificados e diplomas de conclusão de curso;

§ 2º Pólos são unidades escolares descentralizadas, situados em locais diversos 
da  sede  oficial,  que  operacionalizam  funções  pedagógico-administrativas  para 
momentos presenciais de aprendizagem dos alunos. 

§  3º  No  caso  de  solicitação  da  implantação  de  pólos,  a  instituição  deverá 
apresentar as condições previstas neste artigo e as necessárias para a execução 
da proposta pedagógica aprovada. 

[...]

 Art.  49.  A falta  de  atendimento  aos  padrões  de  qualidade  e  a  ocorrência  de 
irregularidade de qualquer ordem serão objeto de diligência, sindicância e, se for o 
caso, de processo administrativo que vise a sua apuração.

§ 1° A sindicância deverá ser realizada pelo órgão executivo competente, de motu 
próprio ou por solicitação do Conselho Estadual de Educação, à vista de denúncia 
qualificada ou fato notório.

§ 2° A diligência, sindicância ou processo administrativo deverá, em todas as suas 
fases, preservar o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
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§  3º  Comprovadas,  mediante  processo  administrativo,  deficiências  ou 
irregularidades, o Poder Executivo sustará a tramitação de pleitos de interesse da 
instituição no Sistema Estadual de Ensino, podendo ainda aplicar, em ato próprio, 
as  sanções  previstas  na  legislação  em  vigor,  incluindo  o  cancelamento  da 
autorização e o descredenciamento da instituição.

 Ressalte-se ainda que a Deliberação 03/13 – CEE/PR, assim dispõe:

   Art. 64. O indício de irregularidade pode ser procedente de:

                                         [...]
Parágrafo  único.  A  SEED/PR  ou  o  CEE/PR,  ao  conhecerem  indício  de 
irregularidade,  deverão tomar as medidas necessárias para esclarecimento dos 
fatos  e,  se  for  o  caso,  abrir  competente  processo  administrativo,  designando 
Comissão de Verificação Especial.   

   [...]

   Art. 65. Uma instituição de ensino é considerada irregular quando:

I – os atos legais do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, necessários ao seu 
funcionamento, não tenham sido concedidos;
II  –  os  atos  legais  estejam  expirados  e  não  tenham  sido  solicitadas  suas 
renovações;
III – teve decretada a cessação compulsória e definitiva das atividades escolares, 
por meio de procedimentos próprios de verificação ou de sindicância.

§ 1º Os atos escolares realizados e os documentos expedidos por instituição de 
ensino  em situação  irregular,  na  forma  do  caput  e  de  seus  incisos,  não  têm 
validade escolar, não dão direito a prosseguimento de estudos, não conferem grau 
de escolarização e não serão aceitos ou registrados nos órgãos competentes.
§  2º  Os  prejuízos  causados  aos  alunos  em  virtude  de  irregularidade  são  de 
exclusiva  responsabilidade  da  entidade  mantenedora  e  da  administração  da 
instituição que, por tais feitos, responderão nos foros competentes.

Art. 67. A apuração de irregularidades no funcionamento de instituições de ensino 
ou dos cursos ou programas por elas já ofertados, ou em oferta, será realizada por 
Comissão de Verificação Especial, solicitada pela chefia de órgão competente da 
SEED/PR ou pelo CEE/PR e designada pela Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná.

Art.  68.  Nos  casos  em que  a  denúncia  de  irregularidade  estiver  devidamente 
comprovada por meio de prova lícita e consistente, ou houver fortes indícios de 
irregularidade,  os  órgãos  competentes  da  SEED/PR  ou  do  CEE/PR  deverão 
solicitar  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Paraná  a  constituição  de 
comissão de sindicância.

[...]
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§ 2º Instaurado o processo de sindicância, fica suspensa a análise de pedido(s) de 
qualquer ato regulatório da instituição investigada no Sistema Estadual de Ensino 
do Paraná, até que sejam efetivadas e cumpridas as determinações do processo 
de sindicância.

       
II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto e considerando os relatórios de Verificação Especial 
expedidos pelas Comissões designadas para tal fim, pelos quais são observados fortes 
indícios  de  irregularidade  de  funcionamento  de  polos  nos  municípios  de  Londrina  e 
Guarapuava,  sem o  credenciamento do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, esta 
relatora determina à SEED/PR a designação de Comissão de Sindicância,  conforme o 
disposto no artigo 68 da Deliberação nº 03/13- CEE/PR, no IBED – Instituto Brasileiro de 
Ensino a Distância,  mantido por IBED – Instituto Brasileiro de Ensino a Distância Ltda, 
localizado na Rua Mateus Leme, nº 745, Centro Cívico, CEP: 80.530- 010, município de 
Curitiba, que oferta o Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a 
distância.

É o Parecer.

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

 Curitiba, 23 de junho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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