
PROCESSO Nº 636/14   PROTOCOLO Nº 11.951.269-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 20/15                APROVADO  EM  27/03/15

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

INTERESSADO: CENTRO  DE  ENSINO  PROFISSIONAL  DE  ARAPOTI  - 
CEPA

MUNICÍPIO: ARAPOTI

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em 
Enfermagem – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 
subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de Curso 
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 209/11, de 07/04/11.

RELATOR:  ROMEU GOMES DE MIRANDA

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 578/14-
SUED/SEED,  de  05/05/14,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente 
protocolado no NRE de Wenceslau Braz, em 28/05/13,  de interesse do Centro 
de Ensino Profissional de Arapoti – CEPA, do município de Arapoti, mantido 
pelo Centro de Ensino Tecnológico e Superior S/C Ltda que, por sua direção, 
solicita a  renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Enfermagem – 
Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  ao  Ensino 
Médio e a alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 
209/11, de 07/04/11.

 A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do 
credenciamento para oferta de cursos da Educação Profissional  Técnica de 
Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 4761/14, de 02/09/14, pelo prazo de 
cinco anos, a partir do início de 2012 até o final do ano de 2016.

    O  Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo  Tecnológico: 
Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  obteve  a 
renovação  do  reconhecimento  pela  Resolução  Secretarial  n.º  2353/11,  de 
07/06/11, a partir do início do ano de 2005, em caráter excepcional, até o final 
do ano de 2011.

 De acordo com a  Deliberação  nº  05/13-CEE/PR o  referido 
curso fica inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde.
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 1.1 Dados Gerais do Curso (fl. 14)

Curso: Técnico em Enfermagem
Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
Regime  de  funcionamento:  de  2ª  a  6ª  feira,  período  da 
noite
Carga  horária:  1250  horas,  mais  650  horas  de  Estágio 
Profissional Supervisionado, totalizando 1900 horas
Período de integralização do curso: mínimo de dois anos e 
máximo de cinco anos
Regime de matrícula: semestral
Número de vagas: 40 alunos por turma
Requisitos  de  acesso:  egressos do Ensino Médio,  idade 
igual ou superior a 18 anos 
Modalidade de oferta: presencial, subsequente ao Ensino 
Médio

1.2 Perfil Profissional de Conclusão de Curso (fl. 14)

 Auxiliar de Enfermagem:

O  Auxiliar  em  Enfermagem  deverá  ter  conhecimentos  técnico-
científicos  que  lhe  garantam  condições  de  atuar  na  observação, 
reconhecimento, descrição de sinais e sintomas, executando ações de 
tratamento  simples,  pautado  nos  princípios  e  diretrizes  do  Sistema 
Único de Saúde em equipe de enfermagem e multiprofissional, com a 
supervisão  do  enfermeiro,  desenvolvendo  atividades  de  promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação.

Técnico em Enfermagem.

O  Técnico  em  Enfermagem   deverá  ter  conhecimentos  técnico-
científicos, que lhe garantam autonomia intelectual e ética e condições 
de  atuar  nos  diferentes  níveis  de  atenção  e  saúde,  pautado  nos 
princípios  e  diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde,  em equipe  de 
enfermagem  e  multiprofissional  com  a  supervisão  do  enfermeiro, 
desenvolvendo  atividades  de  promoção,  prevenção,  recuperação  e 
reabilitação.
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1.3 Matriz Curricular  (fl. 461)
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 1.4 Certificação (fl. 17)

Receberá o certificado de Auxiliar de Enfermagem o aluno que concluir 
os  três  primeiros  módulos  teóricos  mais  a  carga  horária 
correspondente ao Estágio Profissional Supervisionado.

Receberá  o  diploma  de  Técnico  em  Enfermagem  o  aluno  que 
completar os quatro módulos mais a carga horária correspondente ao 
Estágio Profissional Supervisionado.

1.5 Articulação com o Setor Produtivo

A instituição de ensino mantém convênios com:

-Secretaria Municipal de Saúde de Arapoti
-Prefeitura Municipal de Jaguariaíva
-Prefeitura Municipal de Ventania

Os termos de convênio estão anexados às fls. 468 a 475.
 

1.6 Relatório de Autoavaliação do Curso 

1.7 Coordenação de Curso (fl. 191)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

-Emilaine Gregório Klichowski -Bacharel em Enfermagem
-Especialização  em  Saúde 
Coletiva e Saúde da Família

-Coordenação de Curso 
-Coordenação de Estágio

 CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  6



PROCESSO Nº 636/14

1.8 Comissão  de Verificação (fl. 301)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo nº 106/13, de 04/09/13, do NRE de Wenceslau Braz,  integrada 
pelos  técnicos pedagógicos:  Sandra Marim Benedetti,  licenciada em Letras; 
Lourdes Aparecida Menegon, licenciada em Letras;  Simone Luiza de Sousa 
Silva, licenciada em Pedagogia e como perito Mário Pinto de Oliveira, bacharel 
em Enfermagem com especialização em Administração  Hospitalar,  emitiu  o 
laudo técnico favorável à renovação do reconhecimento do curso e à  alteração 
do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 209/11, de 07/04/11.

1.9 Parecer DET/SEED 

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
141/14–DET/SEED, encaminha ao CEE/PR o processo para a renovação do 
reconhecimento  do  curso  e  a  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo 
Parecer CEE/CEB  nº 209/11, de 07/04/11.

 
 1.10  Alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo 
Parecer CEE/CEB nº 209/11, de 07/04/11.

Dados Gerais do Curso

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

Perfil Profissional do Curso

O Técnico  em Enfermagem  deverá  atuar  na  promoção,  prevenção, 
recuperação e reabilitação dos processos saúde doenças. Colaborar 
com  o  atendimento  das  necessidades  de  saúde  dos  pacientes  e 
comunidade em todas as faixas etárias. Promover ações de orientação 
e preparo do paciente para exames. Realiza cuidados de enfermagem, 
tais  como  curativos,  administração  de  medicamentos  e  vacinas, 
nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação 
de sinais  vitais,  dentre  outros.  Presta  assistência  de  enfermagem a 
pacientes clínicos e cirúrgicos.
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Matriz Curricular
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2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  renovação do  reconhecimento  do 
Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e 
Segurança, subsequente ao Ensino Médio e de  alteração do Plano de Curso 
aprovado pelo Parecer CEE/CEB  nº 209/11, de 07/04/11.

Da  análise  do  processo  constata-se  que  os  docentes 
possuem habilitação de acordo com as disciplinas indicadas. 

De acordo com a Deliberação nº 05/13-CEE/PR o referido 
curso fica inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde.

A  Comissão  de  Verificação  relata  que  a  instituição  de 
ensino possui  as condições físicas necessárias para o desenvolvimento das 
atividades  escolares.  O  laboratório  de  Enfermagem  funciona  junto  com  o 
laboratório de Química e Física e se encontram devidamente equipados. Os 
materiais referentes ao laboratório de Enfermagem estão relacionados às fls. 
199 a 201 e o acervo bibliográfico está descrito às fls. 202 a 206.
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Em relação à solicitação da renovação do reconhecimento 
após  o  prazo  determinado  pela  Deliberação  nº  02/10-CEE/PR,  a  direção 
justifica que assumiu o cargo no ano de 2013 e constatou a necessidade de 
providenciar  a  renovação  do  reconhecimento  do  referido  curso,  quando  se 
observou que o período de vigência da última Resolução estava vencido sem 
histórico que justificasse o caso. Deu-se início ao processo de renovação de 
reconhecimento, de acordo com as orientações do NRE de Wenceslau Braz.

A  direção  da  instituição  de  ensino  justifica  que  possui 
convênio com prefeituras e hospitais de cidades circunvizinhas, uma vez que 
Jaguariaíva dista-se 17 km e Ventania dista-se 40 km de Arapoti e 38% dos 
alunos residem nessas localidades, os quais se deslocam diariamente até a 
instituição  de  ensino.  Em relação  à  Prefeitura  Municipal  de  Arapoti,  esta  é 
mantenedora do único hospital da cidade e de mais quatro unidades de saúde 
onde  os  alunos  realizam  estágio,  não  havendo  mais  outras  unidades 
hospitalares ou clínicas médicas.

Foram  apensadas  ao  processo  as  fls.  487  a  490, 
constando  o  quadro  de  auto  avaliação  do  curso,  termo  de  convênio  e 
justificativa  sobre  termos  de  convênios  e  da  solicitação  da  renovação  do 
reconhecimento após o prazo determinado pela Deliberação nº 02/10-CEE/PR.

II – VOTO DO  RELATOR

Face ao exposto somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em 
Enfermagem – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente 
ao Ensino Médio, regime de matrícula semestral, carga horária de 1250 horas, 
mais 650 horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1900 horas, 
período mínimo de integralização do curso de dois anos, presencial, do Centro 
de Ensino Profissional de Arapoti - CEPA, município de Arapoti, mantido pelo 
Centro de Ensino Tecnológico e Superior S/C Ltda, pelo prazo de cinco anos, a 
partir do início do ano de 2012 até o final do ano de 2016, de acordo com as 
Deliberações nº 09/06 e nº 02/10-CEE/PR;

b) à alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer 
CEE/CEB nº 209/11, de 07/04/11, de acordo com o descrito neste Parecer.

 De  acordo  com  a  Deliberação  nº  05/13-CEE/PR,  de 
10/12/13, o curso fica inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde.

Recomendamos à mantenedora:

 a) que  a  formação  pedagógica  da  coordenação  e  dos 
docentes  do  curso  que  não  possuem  licenciatura,  seja  ação  a  ser 
implementada;
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b)  garantir  a  infraestrutura  adequada  e  as  condições 
sanitárias e de segurança, necessárias para o funcionamento da instituição de 
ensino e o desenvolvimento das atividades escolares.

A instituição de ensino deverá:
 

a) tomar as devidas providências quanto ao registro on line 
no SISTEC – Sistema de Informação e Supervisão de Educação Profissional e 
Tecnológica para o curso;

b) adequar o Plano de Curso de acordo com a Deliberação 
nº  05/13-CEE/PR,  de  10/12/13,  que  dispõe  sobre  as  normas  da  Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio;

c)  atender  a Deliberação nº  03/13-CEE/PR, de 04/10/13, 
que  dispõe  sobre  as  normas  para  regulação,  supervisão  e  avaliação  da 
Educação Básica, quando da solicitação da renovação do reconhecimento.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

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

                           Curitiba, 27 de março de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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