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DATA: 24/02/21
                          
PARECER CEE/CP Nº 09/21                                        APROVADO EM 04/10/21

CONSELHO PLENO

INTERESSADO:  COLÉGIO  IRMÃO  MÁRIO  CRISTÓVÃO  –  TECPUC  –  ENSINO
MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: CURITIBA                                              

ASSUNTO:  Pedido de  reconsideração em relação ao Parecer CEE/CEMEP n.º
240/20, de 01/09/20.

RELATORA: OZÉLIA DE FÁTIMA NESI LAVINA 

                     

EMENTA: Indeferimento da reconsideração interposta. Rei-
teramos o contido no Parecer CEE/CEMEP nº 240/20, de
01/09/20, favorável à manutenção da carga horária mínima
de 600 horas e de 400 horas, respectivamente, para o Está-
gio Supervisionado dos cursos Técnico em Enfermagem e
de Auxiliar de Enfermagem, nos pedidos de atos regulató-
rios encaminhados por instituições pertencentes ao Sistema
Estadual de Ensino do Paraná.

                                I – RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte encami-
nhou a este Conselho o expediente protocolado no NRE de Curitiba, de interes-
se  da  instituição  de  ensino  citada,  pelo  qual  sua  Direção,  pelo  Ofício  nº
24/2021, de 23 de fevereiro de 2021, solicita: 

Pedido de Reconsideração

Trata-se de pedido de reconsideração deste Colégio Irmão Mário Cristó-
vão – Ensino Médio e Profissional – TECPUC, de posicionamento pro-
veniente dessa Secretaria acerca da obrigatoriedade da carga horária
mínima de estágio  supervisionado  de 600 (seiscentas)  horas  para  o
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Curso Técnico de Enfermagem, o que distoa (sic) das disposições das
entidades profissionais que regulamentam a Enfermagem. Sobre essa
temática,  insta referir  a Resolução do Conselho Federal  de Enferma-
gem-COFEN nº 609/2019 no seu Art. 2º, § 4º, onde define que à carga
horária do curso técnico de nível médio deve ser adicionada a carga ho-
rária mínima de estágio profissional supervisionado, indicada no Catálo-
go Nacional de Cursos de Nível Técnico – CNCT:

§ 4º A carga horária destinada a estágio profissional supervisionado, quan-
do previsto em plano de curso, em quaisquer das formas de oferta do curso
técnico de nível médio, deverá ser adicionada à carga horária mínima indi-
cada no Catálogo Nacional de Cursos de Nível Técnico para a habilitação
profissional.

O Parecer de Conselheiro nº 114/201(sic) do COFEN, propôs a carga
horária mínima para estágio curricular obrigatório dos cursos técnicos
de enfermagem:

Considerando tudo o que mais foi visto e analisado, este parecerista enten-
de que o melhor caminho a fim de sanear a ausência de legislação que es-
tabeleça a carga horária mínima obrigatória é a propositura pelo Conselho
Federal de Enfermagem, da carga horária mínima de 400 horas para o Es-
tágio Curricular obrigatório dos Cursos Técnicos de Enfermagem em todo o
país (grifo nosso) processando-se tal recomendação através de orientação
e apoio aos Conselhos Regionais de Enfermagem para atuação junto aos
Conselhos Estaduais de Educação e Secretarias Estaduais de Educação, a
fim de que não aprovem Planos Pedagógicos de Escolas /Instituições que
apresentem carga horária inferior ao recomendado.

O parecer acima transcrito foi aprovado e foi atribuído força normativa
por meio do Parecer Normativo nº 001/2019:

O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, no uso das atri-
buições que lhe foram conferida pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e
pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovada pela Resolução Cofen nº
421, de 15 de fevereiro de 2012, art. 70, II, parágrafo 2º c/c art. 72, confor-
me deliberado em sua 513ª Reunião Ordinária, aprova e atribui força nor-
mativa ao Parecer de Conselheiro nº 114/2019 da Lavra do Conselheiro Fe-
deral Gilva Brolini, exaurado (sic) nos autos do PAD nº 0797/2018, nos ter-
mos abaixo reproduzidos.

Na sequência, o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – CO-
REN/PR  divulgou  na  sua  página  oficial  https://www.corenpr.gov.br/  a
respeito: Carga horária mínima para estágio supervisionado é estabele-
cida pelo Cofen - Coren/PR. 
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Inobstante toda a orientação dos órgãos responsáveis pela definição da
carga horária mínima de 400 (quatrocentas) horas, a Secretaria de Edu-
cação  do  Paraná,  posiciona-se  contrária  à  adoção  da  carga  horária
mínima de 400 (quatrocentas) horas e mantém as atuais 600 (seiscen-
tas) horas como regra, contrariando o parecer e a orientação do órgão
federal responsável por essa definição (COFEN). 

Nesse sentido, foi emitido parecer CEE/CEMEP/PR Nº 240/20, da Câ-
mara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Mé-
dio ao Conselho Federal de Enfermagem, cujo voto da relatora, foi apro-
vado por unanimidade nos seguintes termos:

Face ao exposto, somos favoráveis: a) à manutenção da carga horária míni-
ma de 600 horas e de 400 horas, respectivamente, para o Estágio Supervi-
sionado dos cursos Técnico em Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem,
nos pedidos de atos regulatórios encaminhados por instituições pertencen-
tes ao Sistema Estadual de Ensino do Paraná; b) ao encaminhamento de
expediente, pela Presidência do CEE/PR, ao Conselho Nacional de Educa-
ção solicitando a regulamentação da carga horária mínima do Estágio Su-
pervisionado do Curso Técnico em Enfermagem e para indicar essa obriga-
toriedade no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Encaminhe-se cópia
deste Parecer ao Conselho Federal de Enfermagem, ao Conselho Regional
de Enfermagem do Paraná e à Secretaria de Estado da Educação e do Es-
porte, para conhecimento e providências.

Como visto, esta decisão estabeleceu uma “nova” premissa que impac-
tou significativamente alunos, instituições de ensino e a demanda por
mão-de-obra na área da saúde, sobretudo num cenário de pandemia.
Senão vejamos: “pela manutenção das 600 horas” e “(...) e para indicar
essa obrigatoriedade no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.” 

O posicionamento da CEMEP ao manter e tornar obrigatória a carga ho-
rária mínima de estágio supervisionado para 600 (seiscentas) horas no
Curso Técnico de Enfermagem, denota claramente a sua discordância
em relação a definição do próprio COFEN e busca interferir no Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos cuja publicação é bastante recente e pos-
sui outra orientação. 

A respeito do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT ressalta-
mos tratar-se de um documento que deve ser seguido de forma obriga-
tória por todas as Instituições de Ensino Profissional, no caso também,
o nosso TECPUC. Nele são definidas a carga horária, perfil de egresso,
legislação a ser cumprida, duração mínima, cursos técnicos que podem
ser ofertados, etc.
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O CNCT anterior ao atual, ou seja de 2016, e que pauta as matrizes
curriculares atuais, ao se referir à legislação Profissional que deveria ser
considerada pelas Instituições de Ensino, nos Cursos Técnicos de En-
fermagem, na sua pág. 20 estabelecia:

“Normas associadas ao exercício profissional: Lei nº 7.498/1986. Decreto nº
94.406/1987.”

O novo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos – CNCT ( CNCT 2020)
divulgado no Diário Oficial da União - DOU de 15/12/2020, Edição 239,
Seção 1, Página 58, ao se referir à legislação Profissional que deveria
ser considerada pelas Instituições de Ensino, para os Cursos Técnicos
de Enfermagem, na sua pág. 34 estabelece:

Legislação profissional - Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 - Decreto nº
94.406, de 8 de junho de 1987 - Resolução COFEN Nº 609, de 1º de julho
de 2019.

O novo CNCT-2020 ao incluir a Resolução COFEN nº 609 de 01/07/19,
e estabelecer tácitamente a duração do Estágio supervisionado em no
mínimo 400 (quatrocentas) horas, ao nosso ver, regulamenta a questão
e não dá margem para outros entendimentos. 

A propósito segue o enfrentamento do tema pela CNCT-2020 (pag. 34 -
carga horária de estágio do Curso Técnico em Enfermagem:

“ Além da carga horária mínima prevista, o curso deverá ter estágio
curricular supervisionado obrigatório com carga horária mínima de 400
horas, conforme legislações/normativas específicas,  ou a critério do
projeto pedagógico da instituição ofertante do curso.”

Cumpre destacar, ainda, a Lei nº 14.040 de 18/08/2020 que estabelece
normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado
de calamidade pública, ou seja, a COVID:

Art. 4º Ficam os sistemas de ensino autorizados a antecipar, em caráter ex-
cepcional, a conclusão dos cursos de  educação profissional técnica de
nível médio, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia
da Covid-19, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo siste-
ma de ensino, caso o aluno cumpra, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios. (grifos
nossos)

Diante de todas essas considerações, torna-se imprescindível e urgente
a revisão do posicionamento  quanto  à  observância  das diretrizes  do
COFEN e do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos – CNCT, no que
pertine ao cumprimento mínimo de 400 horas de estágio supervisionado
para o Curso Técnico de Enfermagem.
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Frisa-se, mais uma vez, que tal pleito se encontra fiel às Resoluções,
Pareceres e ao CNCT-2020, bem como considera o cenário atual em
relação à pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), que exige
cada vez mais profissionais na área da saúde para atuarem no trabalho
de enfrentamento contra o avanço da pandemia. 

Estas são as considerações para o momento. 

Renovamos, entretanto, a nossa disponibilidade para eventuais esclare-
cimentos e complementações.

II- MÉRITO

Trata-se de expediente pelo qual a direção do Colégio Irmão
Mário  Cristóvão  –  TECPUC,  de  Curitiba  solicita  reconsideração  do  Parecer
CEE/CEMEP n.º 240/20, de 01/09/20, acerca da obrigatoriedade da carga ho-
rária mínima de estágio supervisionado de 600 (seiscentas) horas para o Curso
Técnico de Enfermagem, por entender que contraria as disposições das entida-
des profissionais que regulamentam a Enfermagem.

Destaque-se  que  no  caso  ora  em  análise,  o  Parecer
CEE/CEMEP n.º 240/20, foi  aprovado em 01/09/20, publicado no Diário Oficial em
23/09/20, pelo D.I.O.E  n.º 10.776 e somente no dia 24/02/21, foi protocolado pedido
de  reconsideração  pelo  recorrente,  tendo  sido  encaminhado  a  este  Conselho  em
09/03/21,  pelo  Ofício.  n.º  135/2021-DPGE/SEED,  da  Diretoria  de  Planejamento  e
Gestão Escolar da SEED. 

Salienta-se  que,  o  Conselho  Federal  de  Enfermagem  –
COFEN  encaminhou  expediente  a  este  Conselho  pelo  qual  solicitou
pronunciamento  em  relação  ao  Parecer  Normativo  nº  001/2019  – COFEN, de
27/05/19.  Pelo  Parecer  CEE/CEMEP n.º  240/20,  de  01/09/20,  a  Câmara  do
Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio apresentou a
seguinte manifestação:

(…)Nesse sentido, dada a necessidade da regulamentação em nível
nacional  da carga horária mínima de estágio  supervisionado para a
formação  de Técnicos em Enfermagem e de Auxiliares de
Enfermagem, informa-se que esta Câmara manterá seu histórico de
análise das solicitações de atos regulatórios que recebe, tomando por
base a carga horária mínima de Estágio Supervisionado de 600 horas
para o curso Técnico em Enfermagem e 400 horas para o curso de
Auxiliar  de Enfermagem, ofertados pelas instituições do Sistema
Estadual de Ensino.
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III - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à manutenção da carga horária mínima de 600 horas e de 400 ho-
ras, respectivamente, para o Estágio Supervisionado dos cursos Técni-
co em Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem, nos pedidos de atos
regulatórios encaminhados por instituições pertencentes ao Sistema
Estadual de Ensino do Paraná;

b) ao encaminhamento de expediente, pela Presidência do CEE/PR,
ao Conselho Nacional de Educação solicitando a regulamentação da
carga horária mínima do Estágio Supervisionado do Curso Técnico em
Enfermagem e para indicar essa obrigatoriedade no Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos.

Todavia,  a  direção  do  Colégio  Irmão  Mário  Cristóvão
solicitou deste Conselho a revisão do posicionamento quanto à observância
das  diretrizes  do  COFEN  e  do  Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Técnicos  –
CNCT, quanto à exigência do cumprimento mínimo de carga horária do estágio
supervisionado de 400 horas para o Curso Técnico em Enfermagem. Informa
que a solicitação está baseada na atual legislação e que o cenário em relação
à  pandemia  mundial  do  novo  coronavírus  -  Covid-19  exige  cada  vez  mais
profissionais  na área  da saúde para  atuarem no trabalho  de enfrentamento
contra o avanço da pandemia. 

Por  sua  vez,  o  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos
(CNCT) “disciplina a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível
médio para orientar  e informar  as instituições de ensino,  os estudantes,  as
empresas e a sociedade em geral.” 

No Catálogo, encontramos ainda as orientações:

O Catálogo é organizado em treze eixos tecnológicos, que podem ser
compreendidos  como  conjuntos  organizados  e  sistematizados  de
conhecimentos,  competências  e  habilidades  de  diferentes  ordens
(científicos,  jurídicos,  políticos,  sociais,  econômicos,  organizacionais,
culturais, éticos, estéticos etc.).
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Cada eixo reúne um grupo de cursos, indicando para cada um a carga
horária mínima, o perfil profissional de conclusão, infraestrutura mínima
requerida,  campo de atuação,  ocupações associadas à Classificação
Brasileira  de  Ocupações  (CBO),  normas  associadas  ao  exercício
profissional e possibilidades de certificação intermediária em cursos de
qualificação  profissional,  de  formação  continuada  em  cursos  de
especialização  e  de  verticalização  para  cursos  de  graduação  no
itinerário formativo.

Quanto a carga horária do Curso Técnico em Enfermagem, o
CNCT estipula o mínimo de 1.200 horas, e orienta ainda:

O curso terá duração estimada de dois anos e meio. Essa duração é es-
timada para a forma subsequente.

O curso, na modalidade presencial, poderá prever até 20% da sua car-
ga horária diária em atividades não presenciais.

O curso poderá ser realizado na modalidade EaD com, no mínimo, 50%
da carga horária em atividades presenciais, nos termos das normas es-
pecíficas.

A instituição, ofertante do curso, poderá desenvolver a carga horária em
regime de alternância, com períodos de estudos na escola e outros perí-
odos no campo/local de trabalho.

Além da carga horária mínima prevista, o curso deverá ter estágio cur-
ricular  supervisionado  obrigatório com carga  horária  mínima de
400 horas, conforme legislações/normativas específicas, ou a crité-
rio do projeto pedagógico da instituição ofertante do curso. (grifos nos-
sos)

Outrossim, a Resolução COFEN nº 609/2019, de 01/07/19, menci-
onada pela Direção do referido Colégio para “estabelecer tácitamente a duração do
Estágio supervisionado em no mínimo 400 (quatrocentas) horas, ao nosso ver, regu-
lamenta a questão e não dá margem para outros entendimentos.”, é equivocada.
Lembramos que a citada Resolução do COFEN, atualiza, no âmbito do Sistema Co-
fen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de especia-
lização técnica de nível médio em Enfermagem concedida aos Técnicos em Enferma-
gem e aos Auxiliares de Enfermagem.
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Reitera-se ainda, as atribuições deste Conselho Estadual de
Educação, conforme Regimento aprovado pelo Decreto do Governo do Estado
do Paraná n.º 5499, de 03/08/2012:

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES

 Art. 1º O Conselho Estadual de Educação do Paraná – CEE/PR, previsto no
artigo  228  da  Constituição  Estadual  de  1989,  criado  pela  Lei  Estadual  n.º
4.978/64, alterada pelas Leis Estaduais n.ºs 11.032/94, 12.551/99, 12.904/00,
13.797/02 e 16.012/2008,  órgão deliberativo,  normativo,  consultivo e de
orientação  da  política  educacional  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do
Paraná, com autonomia e representatividade na sua composição, reger-se-á
pelo presente Regimento. (grifos nossos)

Art. 2º Além das competências previstas na Constituição Estadual do Paraná e
na legislação pertinente, das demais atribuições que decorram da natureza de
suas atividades, cabe ao Conselho Pleno e as suas respectivas Câmaras: 

I  -  deliberar  sobre  normas que  visem a  organização,  o  funcionamento  e  o
aperfeiçoamento  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná  nos  diferentes
níveis, formas e modalidades e que estejam no âmbito de sua competência; 

II - definir diretrizes e normas para a regulação, supervisão e avaliação das
instituições educacionais e de seus cursos; 

III - emitir pareceres sobre os processos de regulação, supervisão e avaliação
das instituições educacionais e de seus cursos; 

IV - emitir pareceres sobre assuntos da área educacional; 

V  -  apresentar  aos  demais  órgãos  do  sistema  de  ensino  subsídios  para
elaboração de políticas educacionais no âmbito do Estado do Paraná; 

(...)

Assim sendo, a atribuição de um Conselho Profissional, de
profissão regulamentada é de atuar e fiscalizar se a profissão está sendo exer-
cida com competência e ética dentro das exigências previstas em lei. Portanto,
ao Conselho Profissional cabe normatizar e fiscalizar o exercício profissional. 

LK                                                                                                                                                                              8



E-PROTOCOLO DIGITAL Nº 17.386.372-1

Sobre a matéria, não podemos deixar de mencionar ainda, a
Nota Técnica n.º 392/2013/CGLNRS/DPR/SERES/MEC, ao se manifestar so-
bre os Conselhos Profissionais:

(...)
Já a competência para a  aplicação  da legislação nacional relacionada
ao exercício da profissão que regulam é dos Conselhos Profissionais.
Os Conselhos Profissionais têm a atribuição de acompanhar e supervi-
sionar o exercício da profissão regulamentada a que se vinculam. Cabe,
assim, aos Conselhos Profissionais, com base na legislação específica
que regulamenta o exercício profissional das diferentes áreas, estabele-
cer requisitos e mecanismos que assegurem o exercício eficaz da pro-
fissão, de modo a apresentar à sociedade um profissional com garantias
que  correspondam  aos  parâmetros  da  fiscalização  do  seu  exercício,
quer em termos éticos, quer em termos técnicos. 
(...)

Outrossim,  o Conselho  Estadual  de Educação do Paraná
por ser um órgão deliberativo, normativo, consultivo e de orientação da política
educacional  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná,  tem autorizado  o
funcionamento dos Cursos de Enfermagem com a carga horária mínima de
estágio supervisionado de 400 horas para o Auxiliar de Enfermagem e 600
horas para o Técnico em Enfermagem, conforme disposto na Resolução nº
07/1977, do extinto Conselho Federal de Educação.

Dessa forma, entendemos que a decisão contida no Parecer
CEE/CEMEP n.º 240/20, de 01/09/20 não estabeleceu uma “nova” premissa
que impactou significativamente alunos, instituições de ensino e a demanda por
mão-de-obra na área da saúde, sobretudo num cenário de pandemia, contrari-
ando o parecer e a orientação do órgão federal responsável por essa definição
(COFEN), como afirma a direção do referido Colégio. 

Com isso, este Conselho reitera o contido no Parecer CEE/
CEMEP n.º 240/20, de 01/09/20 e reitera que são distintas as atribuições de
cada órgão/conselho.  Ao  COFEN  cabe  normatizar  e  fiscalizar  o  exercício
profissional,  e  ao Conselho Estadual de Educação deliberar, normatizar e
orientar o seu Sistema Estadual de Ensino.
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III - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos pelo indeferimento da reconsidera-
ção interposta pelo Colégio Irmão Mário Cristóvão – Ensino Médio e Profissio-
nal, município de Curitiba, mantido pela Associação Paranaense de Cultura e
consequentemente reiteramos o contido no Parecer CEE/CEMEP n.º 240/20,
de 01/09/20. 

Encaminhe-se  o  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação e do Esporte para providências.

É o Parecer.                  

                                                          
Ozélia de Fátima Nesi Lavina          

Relatora                  

DECISÃO DO CONSELHO PLENO 
O Conselho Pleno aprova o voto da Relatora por unanimidade. 
Sala Pe. José de Anchieta, 04 de outubro de 2021. 

João Carlos Gomes
Presidente do CEE/PR 
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