
PROCESSO N° 444/15            PROTOCOLO Nº 12.061.539-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 262/15 APROVADO EM 25/06/15

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

INTERESSADO: COLÉGIO NOVO HORIZONTE – ENSINO FUNDAMENTAL, 
MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: LOANDA

ASSUNTO:  Pedido  de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em 
Enfermagem – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, 
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração do 
Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 857/10,  de 
30/08/10.

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 532/15 
-SUED/SEED,  de  05/05/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente 
protocolado no NRE de Loanda, em 12/07/13, de interesse do Colégio  Novo 
Horizonte – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Loanda, 
mantido pelo Colégio Novo Horizonte S/C Ltda que, por sua direção, solicita a 
renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo 
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente e/ou concomitante ao 
Ensino  Médio  e  a  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer 
CEE/CEB nº 857/10, de 30/08/10.

A instituição de ensino obteve  o credenciamento para a 
oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº 2935/12, de 18/05/12, 
pelo  prazo  de  cinco  anos,  a  partir  da  publicação  em DOE,  de  29/05/12  a 
29/05/17.

 O  Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Área  Profissional: 
Saúde,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a 
funcionar e reconhecido pela Resolução Secretarial nº 1709/02, de 16/05/02, a 
partir  de  01/01/02  a 31/12/04,  obteve a renovação do reconhecimento  e foi 
adequado  à  Deliberação  nº  04/08-CEE/PR,  ficando  inserido  no  Eixo 
Tecnológico:   Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  pela  Resolução  Secretarial nº 

CM - IK 1



PROCESSO N° 444/15

4087/10, de 22/09/10, pelo prazo de cinco anos, a partir do início de 2008 até o 
final do ano de 2012.

Embora  o  presente  processo  tenha  sido  protocolado  no 
NRE de Loanda em 12/07/13, deu entrada neste CEE/PR em 02/06/15, ficando 
em trâmite entre a instituição de ensino e SEED/PR. 

 1.1 Dados Gerais do Curso (fl.  388)

Curso: Técnico em Enfermagem
Eixo Tecnológico:
De: Ambiente, Saúde e Segurança
Para: Ambiente e Saúde
Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, período noturno, 
das 19 horas e 20 minutos às 22 horas e 50 minutos 
Regime de matrícula: modular
Carga  horária:  1200  horas,  mais  600  horas  de  Estágio 
Profissional Supervisionado, totalizando 1800 horas
Período de integralização do curso: mínimo de 18 meses e 
máximo de 60 meses
Número de vagas: 40 vagas por turma
Requisitos de acesso: estar cursando a 2ª série do Ensino 
Médio ou tê-lo concluído
Modalidade  de  oferta:  presencial,  subsequente  e/ou 
concomitante ao Ensino Médio

1. 2 Perfil Profissional de Conclusão de Curso (fl. 389, 
404 e 464 )

  
   De:

O Técnico em Enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível 
médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:
I  -  assistir  ao  enfermeiro:  a)  no  planejamento,  programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência da enfermagem; 
b) na prestação de cuidados da Enfermagem a pacientes em estado 
grave;  c)  na  prevenção e  controle  das  doenças  transmissíveis,  em 
geral, em programas de vigilância epidemiológica; d) na prevenção e 
controle sistemático da infecção hospitalar; e) na prevenção e controle 
sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes 
durante  a  assistência  de  saúde;  f)  na  execução  dos  programas 
referidos nas letras “i” e “o” do item 2 do artigo 8º;

   II – executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as 
  privativas do enfermeiro e as referidas no artigo IX deste Decreto;

III- integrar a equipe de saúde;

O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares de nível 
médio, atribuídas a equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:
I – preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;
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II – observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua 
qualificação;
III  –  executar  tratamentos  especificamente  descritos  ou  de  rotinas, 
além  de  outras  atividades  de  Enfermagem,  tais  como:  ministrar 
medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer 
curativos, aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma; enema e 
calor ou frio; executar tarefas referentes à conservação e aplicação de 
vacinas;  efetuar  o  controle  de  pacientes  e  de  comunicantes  em 
doenças transmissíveis; realizar testes e proceder a sua leitura para 
subsídio  de  diagnóstico;  colher  material  para  exames  laboratoriais; 
prestar cuidados de Enfermagem pré e pós operatórios;  circular em 
sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar atividades de 
desinfecção e esterilização;
IV – prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua 
segurança,  inclusive:  alimentá-lo  ou  auxiliá-lo  a  alimentar-se;  zelar 
pela limpeza e ordem do material de equipamentos e de dependência 
de unidade de saúde; 
V – integrar a equipe de saúde;
VI  –  participar  de  atividades  de  educação  e  saúde,  inclusive:  a) 
orientar  os  pacientes  na pós  consulta,  quanto  ao cumprimento  das 
prescrições de enfermagem e médicas; b)  auxiliar o enfermeiro e o 
técnico  de  enfermagem na  execução  dos  programas  de  educação 
para a saúde; 
VII – executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;
VIII – participar dos procedimentos pós morte.

Para:

O  Técnico  em  Enfermagem  atua  na  promoção,  prevenção, 
recuperação  e  reabilitação  dos  processos,  saúde doença.  Colabora 
com  o  atendimento  das  necessidades  de  saúde  dos  pacientes  e 
comunidade em todas as faixas etárias. Promove 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.

O Auxiliar de Enfermagem deverá estar apto para exercer atividades 
de  apoio  ao  diagnóstico,  proteção  e  prevenção,  gestão  em saúde, 
atuando  em  centros  médicos,  hospitais,  laboratórios,  consultórios, 
clínicas  médicas  públicas  e  particulares,  domicílios,  creches, 
cooperativas, comunidades e outros.
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De:

1.3Matriz Curricular (fl. 166)
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           Para:
 
 Matriz Curricular (fl. 405)
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  1.4 Certificação (fl. 256)
 

O aluno ao concluir o módulo I e II, receberá o certificado de Auxiliar 
em Enfermagem;

O aluno ao concluir o curso, de acordo com a organização curricular 
aprovada e apresentar o certificado de conclusão do Ensino Médio, 
receberá o diploma de Técnico em Enfermagem. 

1.5 Articulação com o Setor Produtivo

A instituição de ensino mantém convênios com:

Hospital Psiquiátrico Nosso Lar
Casa de Saúde e Maternidade Santa Catarina
Secretaria Municipal de Saúde de Loanda
Hospital e Maternidade Santa Isabel

   Os termos de convênio estão anexados às fls. 445 a 456.

   1.6 Relatório de Autoavaliação do Curso 

 1.7 Coordenação de Curso (fls. 62 e 174)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Virgínia Galetti Ferruzzi Bacharel em Enfermagem e Obstetrícia Coordenação de Curso

Rafaela Cavenaghi 
Anunciato

Bacharel em Enfermagem e Obstetrícia Coordenação de Estágio

1.8 Comissão de Verificação (fl. 339)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo nº 74/13, de 11/09/13,  NRE  de Loanda,   integrada    pelos 
técnicos pedagógicos: Marlei  Boito Reyes, licenciada  em  Ciências;  Neide de 
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Souza  Girino,  licenciada  em  Estudos  Sociais;  Rejane  Aparecida  Costa, 
licenciada  em  Ciências;  Olinda  Rodrigues  Borsatto,  licenciada  em  Letras  e 
como perita  Gladis  Regina  Boito  Pelizzer,  bacharel  em Enfermagem,  emitiu 
laudo técnico favorável à renovação do reconhecimento do curso e à alteração 
do Plano do Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 857/10, de 30/08/10.

1.9 Parecer DET/SEED (fl. 466)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
87/15 - DET/SEED, encaminha o processo ao CEE/PR para a renovação do 
reconhecimento do curso e alteração do Plano do Curso aprovado pelo Parecer 
CEE/CEB nº 857/10, de 30/08/10.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do 
Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e 
Segurança, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração do 
Plano do Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 857/10, de 30/08/10.

Da análise do processo constata-se que o corpo  docente 
possui habilitação para ministrar as disciplinas indicadas.

Quanto  ao  atraso  na  solicitação  da  renovação  do 
reconhecimento, a direção justifica que o principal motivo está ligado ao fato do 
Corpo de Bombeiros não atender em tempo hábil a solicitação do Colégio, para 
vistoriar  as  instalações  do  mesmo  e,  consequentemente,  a  expedição  do 
relatório de vistoria, o que ocasionou o atraso no envio da documentação ao 
protocolo do NRE de Loanda, para seu trâmite legal.

 Quanto ao estágio supervisionado, às fls. 477 e 478,  estão 
anexados  o  cronograma  e  declaração  da  coordenadora  que  o  mesmo  é 
realizado de acordo com as atribuições do coordenador de estágio, descritas no 
Projeto Político Pedagógico.
 

Em  relação  ao  Certificado  e  Vistoria  do  Corpo  de 
Bombeiros, consta à fl. 474, Relatório de Vistoria nº 419033/14, de 19/11/14, 
estabelecendo o prazo de 90 dias para a instituição de ensino se adequar ao 
Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros.

A direção  informa  à  fl.  473,  que  após  a  expedição  do 
Relatório  de  Vistoria  nº  419033/2014,  foram sanados todos  o itens,  quando 
apresentado o Termo de Compromisso da instituição de ensino, foram afixadas 
as  placas  de  sinalização,  a  iluminação  de  emergência  e  substituição  de 
mangueira do GLP. 
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Sobre a Licença Sanitária, está anexado à fl. 475, Laudo de 
Vistoria, de 16/06/15, constatando que o Colégio atende às normas sanitárias.
  

A  Comissão  de  Verificação informa  em  seu  relatório 
circunstanciado    que    a    instituição    de    ensino    apresenta   condições de 
infraestrutura,  recursos  humanos  habilitados  e  recursos  pedagógicos  que 
atendem ao Plano de Curso.

De acordo com a Deliberação nº 05/13, o Curso Técnico em 
Enfermagem ficou inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde.

Foram apensadas ao processo as fls. 471 a 486, constando 
quadro de autoavaliação do curso, informação da direção sobre o relatório de 
vistoria do Corpo de Bombeiros,  informação do laudo da vigilância sanitária, 
justificativa da direção quanto ao atraso no protocolado, cronograma de estágio, 
declaração da coordenadora  de  estágio  e fotos  demonstrando a adequação 
realizada ao solicitado pelo Corpo de Bombeiros.

 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 
e/ou concomitante ao Ensino Médio, regime de matrícula modular, carga horária 
de  1200  horas,  mais  600  horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado, 
totalizando  1800  horas,  período  mínimo  de  integralização  do  curso  de  18 
meses,  40  vagas, presencial,  do  Colégio  Novo  Horizonte  –  Ensino 
Fundamental,  Médio  e  Profissional,  do  município  de  Loanda,  mantido  pelo 
Colégio Novo Horizonte S/C e Ltda, pelo prazo de cinco anos, a partir do início 
do ano de 2013 até o final do ano de 2017;

b) às alterações do Plano do Curso aprovado pelo Parecer 
CEE/CEB nº 857/10, de 30/08/10.

A mantenedora deverá garantir:

 a) a infraestrutura adequada e as condições sanitárias e de 
segurança,  necessárias  para  o  funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o 
desenvolvimento das atividades escolares;

b) a formação pedagógica dos coordenadores e docentes, 
que não possuem licenciatura.
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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 à Deliberação nº 05/13 -CEE
/PR,  de  10/12/13–CEE/PR,  que  dispõe  sobre  as  normas  para  a  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,  atendendo  o  artigo  48,  quando  da  solicitação  da 
renovação do reconhecimento do curso.

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

   Curitiba, 25 de junho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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