
PROCESSO N° 319/15 PROTOCOLO Nº 11.931.003-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 216/15           APROVADO EM  23/06/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FILADÉLFIA

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em 
Podologia –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança, 
concomitante e/ou  subsequente ao Ensino Médio  e  alteração do 
Plano do  Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº  476/12, de 
19/06/12. 

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 456/15 
-  SUED/SEED,  de  13/04/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente 
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  18/04/13, de  interesse  do  Centro  de 
Educação Profissional Filadélfia, do município de Curitiba, mantido por Filadélfia 
Curitiba – Centro de Educação Profissional Ltda que, por sua direção, solicita a 
renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Podologia –  Eixo 
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, concomitante e/ou subsequente ao 
Ensino Médio e alteração do Plano do Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CEB 
nº 476/12, de 19/06/12. 

A instituição de ensino obteve  o credenciamento para  a 
oferta  de cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  pela 
Resolução Secretarial nº 19/12, de 02/01/12, pelo prazo de 05 anos, a partir de 
30/09/10 até 30/09/15. 

O  Curso  Técnico  em  Podologia –  Área  Profissional: 
Saúde,  concomitante  e/ou  subsequente  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a 
funcionar pela  Resolução  Secretarial  nº  740/09,  de  26/02/09,  obteve  o 
reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 4460/12, de 19/07/12, a partir do 
início do ano de 2009 até o final  do ano de 2013,  ficando inserido no Eixo 
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança (fl. 12).
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De  acordo  com  a  Deliberação  nº  05/13  -  CEE/PR,  de 
10/12/13, o referido curso fica inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde.

1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Podologia –  Eixo 
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, concomitante e/ou subsequente ao 
Ensino Médio, foi aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 476/12, de 19/06/12 (fl. 
13).

Matriz Curricular (fl. 321) 

MK 2



PROCESSO N° 319/15

Relatório de Autoavaliação do Curso (fls. 357 a 359)
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1.2 Comissão de Verificação (fl. 334)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo  nº  45/15,  de  19/03/15,  do  NRE  de  Curitiba,  integrada  pelos 
técnicos  pedagógicos:  Fernanda  Giselly  Matsuda,  licenciada  em  Educação 
Artística  e bacharel  em Psicologia;  Patrícia  Lummertz  Blauth,  graduada  em 
Engenharia,  área  Química/habilitação  Engenharia  de  Alimentos;  Vera  Lúcia 
Bergamini  Erbe,  licenciada  em  História e  como  perita Juciane  Aparecida 
Krambeck,  graduada em Enfermagem e Obstetrícia,  tecnóloga em Podologia, 
após  análise  documental  e  verificação  in  loco,  apresenta  relatório 
circunstanciado,  atesta a  veracidade  das  informações  e  manifesta  parecer 
favorável à renovação do reconhecimento do curso.

Consta  à  fl.  347, o  Termo de  Responsabilidade  emitido 
pela  Chefia  do  NRE  de  Curitiba,  que  ratifica  as  informações  contidas  no 
relatório  circunstanciado  e  compromete-se  a  zelar  pelo  cumprimento  das 
disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos 
normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
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1.3 Parecer DET/SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação  pelo  Parecer  nº 
70/15  – DET/SEED à fl.  352,  é favorável à renovação do reconhecimento do 
curso e à alteração do plano do curso.

1.4 Alteração  no  Plano  do  Curso  aprovado  pelo 
Parecer CEE/CEB nº 476/12, de 19/06/12 (fl. 318):

DE 

- Dados do Curso:

- Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança

PARA 

- Dados Gerais do Curso:

- Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do 
Curso  Técnico  em  Podologia –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e 
Segurança,  concomitante e/ou  subsequente ao Ensino Médio  e alteração do 
Plano do Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 476/12, de 19/06/12.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório 
circunstanciado  que  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de 
infraestrutura básica, autenticidade, regularidade e validade da vida escolar dos 
alunos,  recursos  pedagógicos  que  atendem  ao  Plano  de  Curso  e recursos 
humanos habilitados.

Os  docentes  possuem  habilitação  de  acordo  com  as 
disciplinas  indicadas,  com  exceção  da  docente  da  disciplina  de  Saúde  e 
Segurança  do  Trabalho  que  é  bacharel  em  Fisioterapia,  especialista  em 
Programa Saúde da Família. 
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A instituição de ensino mantém Convênios de Cooperação 
Técnica com: 

- Império dos Pés
- SHINSEI Cosméticos
- Gnatus Podologia
- Podomax

Consta à fl. 259, informação da instituição de ensino, que 
as práticas do curso são realizadas em Asilos e Casas de Repouso. Também 
são realizados atendimentos supervisionados pelos docentes nos laboratórios 
do  Instituto  Filadélfia,  com aproximadamente  40  atendimentos  semanais,  os 
quais são abertos ao público em geral.

Consta  à fl.  195,  a  Licença da Vigilância  Sanitária  com 
validade em  30/01/15 e  à  fl.  350, Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de 
Bombeiros, com validade em 10/10/15. 

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em 
Podologia –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde e  Segurança,  concomitante 
e/ou subsequente ao Ensino Médio, carga horária de 1.200 horas, 20 vagas por 
turma, período mínimo de integralização do curso de 25 ou 27 meses de acordo 
com  o  regime  de  matrícula modular,  presencial,  do  Centro  de  Educação 
Profissional Filadélfia, do município de Curitiba, mantido por Filadélfia Curitiba – 
Centro de Educação Profissional Ltda, pelo prazo de 05 anos, a partir do início 
do ano de 2014 até o final do ano de 2018, de acordo com as Deliberações nº 
09/06 e nº 02/10 – CEE/PR;

b) à  alteração do  Plano  de  Curso,  de  acordo  com  o 
descrito neste Parecer.

A mantenedora  deverá  garantir a  formação  pedagógica 
dos docentes e da coordenação do curso, que não possuem licenciatura. 

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;

MK 7



PROCESSO N° 319/15

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 o contido na Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, de 
04/10/13, que dispõe sobre as normas para a regulação, supervisão e avaliação 
da Educação Básica, quando da solicitação da renovação do reconhecimento 
do curso;

d)  indicar  docente  com  habilitação  específica  para  a 
disciplina de Saúde e Segurança do Trabalho;

e)  providenciar  a  renovação  do  credenciamento  da 
instituição de ensino que esgotar-se-á no final  do ano de 2015,  conforme a 
Deliberação CEE/PR nº 03/13, de 04/10/13, que dispõe sobre as normas para a 
regulação, supervisão e avaliação da Educação Básica.

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 da Relatora, por unanimidade.

                         
  Curitiba, 23 de junho de 2015.

Clemência Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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