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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DO PARANÁ DOUTOR GILBERTO GIACÓIA 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ RODRIGUES LEMOS, ANTÔNIO TADEU VENERI, ARILSON 

MAROLDI CHIORATO, JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND, LUCIANA 

GUZELLA RAFAGNIN e MAURÍCIO THADEU DE MELLO E SILVA, todos 

Deputados Estaduais do Paraná integrantes da Liderança da Oposição na Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná, vêm respeitosamente diante de Vossa Excelência 

apresentar PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, para avaliação e encaminhamentos que se 

fizerem necessários, tendo em vista as incumbências constitucionalmente previstas 

do Ministério Público, de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal), o que 

faz a partir das razões a seguir expostas. 

 

 

FATOS E FUNDAMENTOS  

 

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (SEED) 

realizou, em 9 de junho de 2021, uma avaliação denominada “Atividade Paraná 

Diagnóstica” com todos os alunos do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental e de 

todas as séries do Ensino Médio da rede estadual. 

 

De acordo com a SEED, a prova deveria ocorrer de forma online e 

imprensa, com duração de 2h30, podendo ser iniciada das 7h30 às 21h30 do dia 9 de 

junho.  
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Ainda, conforme orientação da Secretaria, para participar da avaliação, o 

estudante em ensino remoto online deveria logar no Google Classroom e abrir o link 

disponível “atividade do dia”. O link iria direcionar o aluno para a plataforma na qual 

seria aplicada a avaliação, no site do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

Educação (CAEd). 

 

Já para os alunos que optassem por realizar a avaliação impressa, seria 

preciso retirá-la na própria instituição de ensino até o dia 9 de junho e posteriormente 

devolvê-la até o dia 11 de junho. 

 

O objetivo das avaliações, segundo a SEED, seria identificar as habilidades 

e os conhecimentos que os estudantes adquiriram durante o período da pandemia da 

Covid-19, em que as aulas foram realizadas de forma remota, e as lacunas de 

aprendizagem ainda existentes, para poder replanejar as ações pedagógicas e 

acompanhar a evolução dos estudantes ao longo do percurso letivo. 

 

O Secretário da Educação, Senhor Renato Feder, explicou que a avaliação 

"é fundamental para que a escola, o professor e a própria Secretaria possam observar 

como está a aprendizagem dos estudantes nesse momento remoto, seja pelas aulas 

online ou material impresso. É fundamental para traçar um planejamento tanto para 

2021, quanto para 2022 e 2023, por isso é importante que os estudantes participem”. 

 

Não obstante a pretensão da SEED, as avalições não transcorreram 

conforme o planejado.  

 

Logo no início da manhã do dia 9, os estudantes paranaenses relataram 

em redes sociais e aos professores extrema dificuldade para realizar a prova devido 

a problemas no carregamento do site.  
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Ciente da situação, a SEED informou que as dificuldades de acesso a 

Atividade Paraná Diagnóstica ocorreram devido ao sobrecarregamento da plataforma 

do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora), responsável pela aplicação do teste. Na tentativa de 

solucionar o ocorrido, a Secretaria solicitou aos alunos que não conseguiram realizar 

a avaliação no dia 9, que fizessem nos dias seguintes, 10 e 11 de junho.  

 

Além dos problemas para carregamento da plataforma, na manhã do dia 9 

de junho, antes mesmo do início das avaliações, os estudantes tiveram acesso aos 

gabaritos das provas, que estavam publicados em sites e redes sociais. 

 

Verificou-se que as provas aplicadas no Paraná são idênticas aos testes 

aplicados neste ano no Estado de Minas Gerais. Por exemplo, a avaliação intitulada 

“Atividade Paraná Diagnóstica – Língua Portuguesa e Matemática do 3º ano do Ensino 

Médio – Caderno C1201” possui exatamente o mesmo conteúdo da avaliação 

intitulada “Atividade Diagnóstica – Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 

- Língua Portuguesa e Matemática do 3º ano do Ensino Médio – Caderno C1201”. 

 

A similaridade das provas possibilitou que os alunos paranaenses 

acessassem vídeos e textos disponíveis na internet com a correção dos testes 

aplicados em Minas Gerais, e divulgassem os gabaritos em redes sociais, logo nos 

primeiros momentos da prova ocorrida no dia 9 de junho. 

 

Os incidentes ocorridos durante a realização da Atividade Paraná 

Diagnóstica, como a dificuldade de acesso do CAEd, a prorrogação do prazo final de 

entrega, o conteúdo similar a outros materiais e a divulgação dos gabaritos, 

prejudicam substancialmente o objetivo pretendido pela SEED quando da aplicação 

dos testes, qual seja, a efetiva avaliação da qualidade do ensino público estadual 

durante a pandemia.  
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Neste sentido, sugerimos que seja averiguado por este Ministério Público 

a pertinência da anulação da Atividade Paraná Diagnóstica, bem como a 

desconsideração dos resultados obtidos para a avaliação do aprendizado dos 

estudantes neste período de extrema fragilidade social. 

 

Além do exposto, é importante destacar que os materiais, bem como a 

plataforma online, utilizados pela SEED na aplicação da Atividade Paraná 

Diagnóstica, foram desenvolvidos e disponibilizados pela Universidade Federal de 

Juiz de Fora. A entidade foi contratada pela SEED, por meio de dispensa de licitação, 

pelo valor de R$ 13.465.530,69, para a prestação de serviço especializado em 

avaliação educacional em larga escala para operacionalização dos procedimentos do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná – SAEP. 

 

Considerando a contratação por dispensa de licitação, o valor elevado, bem 

como os problemas que envolveram os materiais e a plataforma para realização das 

atividades, o contrato celebrado entre a SEED e a Universidade Federal de Juiz de 

Fora merece ser minuciosamente analisado por este Ministério Público à luz dos 

princípios norteadores da Administração Pública.  

 

Por fim, cumpre informar que, ao final, estão anexados todos os 

documentos comprobatórios dos fatos alegados no presente Pedido de Providências. 

 

 

REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto, diante da gravidade dos fatos narrados, tendo em vistas as 

competências afetas ao Ministério Público do Estado do Paraná, requer-se sejam 

tomadas as medidas que entender pertinentes, encaminhando-se o presente Pedido 

de Providências para os Respeitáveis Membros do Ministério Público responsáveis 

pelas matérias tratadas no presente Pedido, para que possam verificar os fatos e 
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garantir a defesa dos princípios que zelam pela educação pública de qualidade, bem 

como dos princípios que norteiam a Administração Pública. 

 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 9 de junho 2021. 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ RODRIGUES LEMOS 

Líder da Oposição 

 

ANTÔNIO TADEU VENERI 

ARILSON MAROLDI CHIORATO 

JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND 

LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN 

MAURÍCIO THADEU DE MELLO E SILVA 

 

 

 


