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PARECER CEE/CEMEP Nº 358/15       APROVADO EM 25/08/15

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

INTERESSADA:   INGRID BERGMANN

MUNICÍPIO: PONTA GROSSA

ASSUNTO:  Denúncia  de irregularidade no funcionamento do Curso Técnico em Estética
–  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio e conduta ilegal do Centro de Ensino Superior
dos Campos Gerais – CESCAGE, feita pela aluna Ingrid Bergmann. 

RELATORA: MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL

I – RELATÓRIO

1- Histórico

A Superintendência  da  Educação/SEED/PR,  pelo  ofício nº  799/15-
SUED/SEED, de 23/06/15, encaminha a este CEE/PR, protocolado em 18/05/15, no NRE
de Ponta Grossa, que trata de denúncia de irregularidade no funcionamento do Curso
Técnico em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente,  Saúde e Segurança,  subsequente
e/ou concomitante ao Ensino Médio e conduta ilegal do Centro de Ensino Superior dos
Campos  Gerais  –  CESCAGE,  feita  pela  aluna  Ingrid  Bergmann  e  seu  procurador,
conforme procuração anexa.

Consta às fls.  03 a 18, do protocolado nº 13.617.904-7, denúncia
endereçada  ao  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Educação  do  Paraná,  por
irregularidades na oferta de Curso Técnico e conduta ilegal de instituição de ensino.

O procurador relata (fls. 03 a 18), que a requerente, aluna egressa
do Curso Técnico em Estética,  ofertado pelo Centro de Ensino Superior dos Campos
Gerais CESCAGE, cumpriu rigorosamente com suas obrigações curriculares e financeiras
perante a citada instituição de ensino, tendo concluído o Curso Técnico em Estética no
mês de dezembro de 2011. 

No  entanto,  a  requerida  expediu  em  favor  da  requerente  uma
certidão de conclusão do Curso Técnico  de Estética,  em 12/12/11,  informando que o
diploma de conclusão do curso seria expedido dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias.
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Por duas vezes seguidas a aluna recebeu da citada instituição de
ensino a informação que o processo da  documentação escolar estava em trâmite na
SEED/PR. Dos anos de 2012 a 2015, obteve sempre a informação de que o processo de
expedição do diploma se encontrava em trâmite na SEED/PR.

A requerente peticionou para o Núcleo Regional  de Educação de
Ponta Grossa, solicitando esclarecimentos sobre a regularidade do curso, o qual, com
base na legislação e na Vida Legal da Instituição de Ensino, informou que o prazo de
reconhecimento  do  referido  Curso  havia  expirado  em  31/12/10.  Portanto,  os  atos
praticados e a documentação escolar expedida pela requerida a partir de 31/12/10, eram
nulos, de acordo com o artigo 65 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

O procurador da requerente informa, ainda, à fl.  18, que o Curso
Técnico em Enfermagem apresenta os mesmos problemas do Curso em pauta e elenca
uma série de pedidos que devem ser observadas na instituição de ensino.

O protocolado nº  13.637.879-1, por se tratar do mesmo assunto, foi
apensado ao protocolado nº 13.617.904-7.

2. Mérito

Trata-se de denúncia de irregularidade no funcionamento do Curso
Técnico em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente,  Saúde e Segurança,  subsequente
e/ou concomitante ao Ensino Médio e conduta ilegal do Centro de Ensino Superior dos
Campos Gerais – CESCAGE, pela aluna Ingrid Bergman e seu procurador.
 

 Destaca-se  que,  conforme a  Vida  Legal  da  instituição  de ensino,
anexada à fl.  50, a renovação do credenciamento para oferta de cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, expirou em 31/12/12. 

A  matéria  em  questão  foi  disciplinada  por  este  Conselho  na
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, que assim estabelece:

Art.  63. As irregularidades consistem em omissão ou ações contrárias às
normas  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná,  relativas  ao
funcionamento de instituição de ensino e aos cursos ou programas por ela
ofertados.
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Art. 64. O indício de irregularidade pode ser procedente de:

I - relatórios apresentados pela equipe de supervisão;
II – notícia divulgada pelos meios de comunicação;
III – análise de processo em tramitação no Sistema Estadual de Ensino do
Paraná;
IV – denúncia devidamente formalizada à SEED/PR ou ao CEE/PR;
V - solicitação de outro órgão do Poder Público. (Grifo não original)

Para  apurar  irregularidades  no  funcionamento  de  instituições  de
ensino a Deliberação nº 03/13 prevê a Verificação Especial nos seguintes termos:

Art. 67. A apuração de irregularidade 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.

Assim, para apuração das possíveis irregularidades apontadas pela
requerente e seu procurador ocorridas no Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais
-  CESCAGE,  faz-se  necessário  constituir  uma Comissão  de  Verificação  Especial  nos
termos da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

II– VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, a Secretaria de Estado da Educação deve constituir
Comissão de Verificação Especial,  nos termos do artigo  67 da Deliberação nº  03/13-
CEE/PR,  para  apurar  as  possíveis  irregularidades  apontadas,  no  Centro  de  Ensino
Superior dos Campos Gerais – CESCAGE, mantido pelo Centro de Ensino Superior dos
Campos Gerais Ltda.

 Sugerimos, sejam observadas pela Comissão de Verificação Especial,
as solicitações do procurador da requerente, constantes à fl. 18. 

Assim, retornamos os  protocolados à SEED/PR para as providências
sugeridas ou as que julgarem necessárias. 

Após, encaminhar a este CEE/PR, relatório circunstanciado sobre os
fatos averiguados.
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 Encaminhe-se  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para providências.

É o Parecer.

Maria Helena Silveira Maciel
                Relatora

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

                        
         Curitiba, 25 de agosto de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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