
NOTA SOBRE O EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE ASSISTÊNCIA GERENCIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA 

EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARANÁ – PROJETO PARCEIRO DA ESCOLA 

 

Os pesquisadores da área de educação do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná 

vêm a público manifestar a inadequação do edital -2/2022 lançado pela gestão da SEED/ PR para 

credenciamento de “(...) pessoas jurídicas, legalmente constituídas da área da educação, 

especializadas na assistência gerencial de Instituições de Ensino do Estado do Paraná 

(“Instituições de Ensino”), objetivando a execução da gestão administrativa – recursos materiais 

e financeiros, incluindo a infraestrutura da unidade, bem como, o desenvolvimento e 

acompanhamento acadêmico e pessoal dos alunos e professores”(p. 4). O edital lançado 

oficialmente pelo Paraná Educação incorre em diversos equívocos para a gestão da educação 

pública pois fere de maneira direta o princípio constitucional da gestão democrática da escola 

pública, princípio de organização do sistema educacional brasileiro, conforme dispõe o inciso VI 

do art. 206 da Constituição Federal. Esse princípio implica diretamente que a gestão 

administrativa e pedagógica das instituições públicas deve ter a comunidade escolar como 

partícipes. A imposição de um gerenciamento externo à comunidade escolar é uma afronta ao 

princípio. 

Ainda em termos legais a LDB 9394/1996 estabelece que cabe aos sistemas de ensino garantirem 

condições de autonomia pedagógica, de gestão financeira e administrativa às instituições de 

ensino. O credenciamento de empresas educacionais afronta novamente esta regra e nega a 

própria relação entre a gestão da SEED e as equipes gestoras das escolas, além ferir o art. 213 da 

Constituição Federal de 1988 que proíbe o repasse de recursos públicos a instituições privadas de 

natureza lucrativa. 

É inaceitável ainda que tal edital autorize uma subcontratação de serviços. O Paraná Educação 

constitui-se como um Serviço Social Autônomo que “tem por finalidade auxiliar na Gestão do 

Sistema Estadual de Educação”. Ao lançar um edital de credenciamento de empresas privadas 

para gerenciar unidades escolares significa que o Serviço Social Autônomo não possui capacidade 

de prestar o serviço para o qual foi constituído. Não se trata de uma abdicação, por parte da SEED, 

de sua obrigação para com a gestão do sistema estadual de ensino: ela passa a envolver um quarto 

elemento neste processo. 

O conjunto de elementos envolvidos neste edital são dolosos ao patrimônio público, às condições 

de trabalho de funcionários e professores e, principalmente, ao direito à educação pública de 

qualidade na rede estadual do Paraná. 

Vimos por meio deste manifestar a necessidade urgente de suspensão imediata dos efeitos do 

edital e a retomada, pela SEED, de sua responsabilidade pela gestão democrática da educação 

paranaense. 
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