
PROCESSO N° 1337/14                                PROTOCOLO Nº 12.151.766-3
           

PARECER CEE/CEMEP Nº 203/15   APROVADO EM 22/06/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL KERN

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido  de  autorização  para  o  funcionamento  do  Curso  de 
Especialização  Técnica  de  Nível  Médio  em  Enfermagem  do 
Trabalho. 

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

           1. Histórico

 A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício nº 
1450/14-SUED/SEED, de 11/12/14, encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  28/11/13,  de  interesse  do  Centro  de 
Educação Profissional KERN, do município de Curitiba que, por sua direção, 
solicita  a  autorização  para  o  funcionamento  do  Curso  de  Especialização 
Técnica de Nível Médio em Enfermagem do Trabalho.

1.1 Da Instituição de Ensino

 O  Centro de Educação Profissional KERN, localizado na 
Rua Presidente Carlos Cavalcante, nº 378, Centro, do município de Curitiba, 
mantido  pelo  Instituto  Educacional  KERN,  obteve  a  renovação  do 
credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 5544/14, de 23/10/14, pelo prazo de 
três anos, de 01/01/13 a 31/12/15.

1.2 Dados Gerais do Curso (fl. 47)

Curso:  Especialização  Técnica  de  Nível  Médio  em 
Enfermagem do Trabalho
Eixo Tecnológico:  Ambiente e Saúde
Habilitação Profissional  a  que se vincula:  Curso Técnico 
em  Enfermagem,  com  a  renovação  do  reconhecimento 
pelo  Parecer  CEE/CEMEP nº  732/14,  de  07/10/14,  pelo 
prazo de cinco anos, a partir  de 01/01/11 até 31/12/15
Carga horária: 396 horas
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Regime de funcionamento: matutino – das 08 horas às 12 
horas; vespertino – das 14 horas às 18 horas e noturno – 
das 19 horas às 23 horas
Número de vagas: 50 vagas
Período de integralização do curso: mínimo de oito meses 
e máximo de cinco anos
Requisito  de  acesso:  conclusão  do  Curso  Técnico  em 
Enfermagem
Modalidade de oferta: presencial

 
 1.3 Justificativa (fl.44)

(…) Embora pequeno o número de profissionais especialistas em nível 
médio na área de Enfermagem do Trabalho, a oferta de empregos vem 
aumentando gradativamente como se observa nos cadernos de jornais 
de  grande  circulação  em  nosso  estado.  Os  profissionais  de 
Enfermagem, hoje buscam uma assistência primária, fazendo uso da 
comunicação a serviço da educação prevencionista evitando acidentes, 
doenças, promovendo a saúde e a qualidade de vida. Esta assistência 
desenvolvida dentro da empresa gera produtividade pois o trabalhador 
está sendo assistido em suas necessidades, além da economia com 
gastos  provenientes  de  afastamento  de  trabalhador  por  doença  ou 
acidente de trabalho.

    
 Os objetivos estão descritos às fl. 46.

  1.4  Perfil Profissional (fl.317)
 

O especialista em Enfermagem do Trabalho é um profissional que atua 
nos serviços especializados em Engenharia e Segurança e Medicina do 
Trabalho – SESMT – em órgãos públicos da administração direta  e 
indireta,  nos  poderes  legislativos  e  judiciários,  bem  como,  em 
organizações privadas. Coparticipa com o Enfermeiro no planejamento, 
na  programação,  na  orientação  e  na  execução  das  atividades  de 
Enfermagem do Trabalho, nos três níveis de prevenção (informação, 
orientação  e  treinamento  adequados  à  prevenção  e  controle  de 
acidentes de trabalho), integrando a equipe de saúde do trabalhador.
 
1.5 Articulação com o Setor Produtivo

 
    A instituição de ensino mantém convênios com: 

  Instituto Euvaldo Lodi Paraná
Confederação Evangélica de Assistência Social do Paraná
Socorro aos Necessitados
Secretaria Municipal de Saúde de Almirante Tamandaré

Os termos de convênio estão anexados às fls. 303 a 315.
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1.6 Organização Curricular
 
 O curso apresenta carga horária de 396 horas.
 

Matriz Curricular (fl. 243)
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1.7 Certificação (fl. 177)
 

O aluno que concluir o curso receberá o certificado de Especialista de 
Nível Técnico em Enfermagem do Trabalho.

 
 1.8 Critérios de Avaliação 
 (...)

A média para aprovação é de 6,0 (seis vírgula zero).
 

Os  critérios  de  aproveitamento  de  conhecimentos  e 
experiências anteriores estão descritos à fl. 121.

 O Plano de Avaliação do Curso está anexado à fl. 316.

1.9 Coordenação de Curso 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO
-Izabele de Oliveira Custódio -Licenciada em Enfermagem

-Especialização  em Enfermagem 
do Trabalho
-Especialização  em  Gestão 
Estratégica

-Coordenação de Curso

 As práticas profissionais estão descritas à fl. 102.

 Os recursos físicos e materiais estão descritos à fl. 178.   

1.10 Comissão de Verificação (fl. 273)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo nº  455/14,  de 21/11/14,  do NRE de Curitiba,  integrada pelos 
técnicos  pedagógicos:  Ioná  Cristiane  Teixeira,  bacharel  em  Nutrição;  Célia 
Luzzi,  licenciada  em  Pedagogia  e  como  perita  Eloir  Leite  Prati  Bortoline, 
bacharel em Enfermagem Obstetrícia com especialização em Enfermagem do 
Trabalho, emitiu o laudo técnico favorável à autorização para o funcionamento 
do  curso.

1.11 Parecer DET/SEED 

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  n.º 
376/14–DET/SEED, encaminha o processo ao CEE/PR para autorização de 
funcionamento do curso.

O processo foi convertido em diligência em 25/03/15, para 
complementar informações, retornado a este CEE/PR, pelo ofício nº 649/15-
SUED/SEED, de 27/05/15.
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2. Mérito

Trata-se do pedido de autorização para o funcionamento 
do  Curso  de  Especialização  Técnica  de  Nível  Médio  em  Enfermagem  do 
Trabalho. 

Constam  às  fls  .270  e  271,  o  Certificado  do  Corpo  de 
Bombeiros  com o  prazo  de  validade  até  28/02/15,  já  com o  processo  em 
trâmite e a Licença Sanitária, com validade até 08/02/16.

 
De acordo com o Parágrafo único, art. 16, da Deliberação 

nº  05/13-CEE/PR,  a  Especialização  Técnica  de  Nível  Médio  só  poderá  ser 
ofertada por instituição credenciada e em dia com o reconhecimento do curso 
ao qual se vincula.

A  Comissão  de  Verificação  relata  que  a  instituição  de 
ensino  possui  instalações  adequadas,  acessibilidade  para  educandos  com 
deficiências e mobiliários e equipamentos específicos para o referido curso. No 
laboratório  de  Enfermagem  consta  equipamentos  antigos,  mas  garantem  o 
conhecimento  técnico  do  aluno.  A  biblioteca  dispõe  de  acervo  bibliográfico 
específico   para   o   curso. Os docentes possuem habilitação de acordo com 
as disciplinas indicadas. 

A Comissão sugeriu aos representantes da instituição de 
ensino  a  aquisição  de  novos  equipamentos  para  o  laboratório.  A  direção 
informou à referida Comissão que houve grande investimento nas instalações 
físicas  e,  o  próximo passo,  será  a aquisição em equipamentos  e materiais 
avançados.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto  somos  favoráveis  à  autorização  para 
funcionamento  do  Curso  de  Especialização  Técnica  de  Nível  Médio  em 
Enfermagem do Trabalho,   carga horária de 396  horas, período mínimo de 
integralização do curso de oito meses, 50 vagas, presencial, a partir da data da 
publicação  em  DOE,  vinculado  ao  Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo 
Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino Médio, que obteve a 
renovação  do  reconhecimento  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  732/14,  de 
07/10/14,  pelo  prazo  de  cinco  anos,  a  partir  de  01/01/11  até  31/12/15,  do 
Centro de Educação Profissional KERN, do município de Curitiba, mantido pelo 
Instituto  Educacional  KERN,  de  acordo com as Deliberações nº  03/13 e  nº 
05/13– CEE/PR.
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A mantenedora deverá garantir que:

a) ao final do prazo de renovação do reconhecimento do 
Curso  Técnico  em  Enfermagem,  solicite  nova  autorização  para  o 
funcionamento do Curso de Especialização;

b) a formação pedagógica da coordenação do curso e dos 
docentes que não possuem licenciatura.

A instituição de ensino deverá:

a) exigir confirmação de autenticidade do histórico escolar 
e/ou diploma de Técnico em Enfermagem;

b)  incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos 
apresentados neste Plano de Curso ao Regimento Escolar;

c)  atender  a sugestão da Comissão de Verificação,  com 
relação a aquisição de novos equipamentos para o laboratório de Enfermagem;

d) solicitar de imediato a renovação do reconhecimento do 
Curso Técnico em Enfermagem, uma vez que o prazo expirará em 31/12/15, 
observando o estabelecido no artigo 48 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da 
Educação para a expedição do ato autorizatório do curso;

b) o processo à instituição de ensino, para constituir acervo 
e fonte de informação.

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

                           Curitiba,  22 de junho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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