
PROCESSO N° 1289/14 PROTOCOLO Nº 11.851.105-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 284/15           APROVADO EM 28/07/15 

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MACHADO DE
ASSIS-FAMA

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Enfermagem – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio,  adequação e
alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº
174/12, de 15/03/12.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1395/14 - SUED/SEED, de 21/11/14, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba  em  28/02/13,  de  interesse  do  Centro  de
Educação Profissional  Machado de Assis - FAMA, do município de Curitiba,
mantido pela Sociedade Machado de Assis Ltda - SEMA 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,  adequação e  alteração  do  Plano  de  Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 174/12, de 15/03/12.

 
A  instituição  de  ensino  obteve a  renovação do

credenciamento  para  a  oferta  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível
Médio, pelo Parecer CEE/CEMEP nº 202/15, de 22/06/15, pelo prazo de  10
(dez) anos, a partir do início do ano de 2015 até o final do ano de 2024.

O Curso  Técnico  em Enfermagem –  Área  Profissional:
Saúde,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a
funcionar pela Resolução Secretarial nº 1393/05, de 31/05/05, obteve a última
renovação  do  reconhecimento  pela  Resolução  Secretarial  nº  2145/12,  de
13/04/12, pelo prazo de 05 anos, a partir de 31/05/08 até 31/05/13.
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1.1 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Enfermagem –  Eixo
Tecnológico:  Ambiente, Saúde e Segurança,  concomitante e/ou  subsequente
ao Ensino Médio, foi aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 174/12, de 15/03/12.
Pelo Parecer CEE/CEMEP nº 328/13, de 08/08/13, houve alteração na Matriz
Curricular.

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

- Matriz Curricular (fl. 295)
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- Avaliação Interna (fl. 493)

1.2 Comissão de Verificação (fl. 458)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  262/14,  de 11/09/14,  do NRE de Curitiba,  integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Silmara  Maria  Cordeiro,  licenciada em Artes  Visuais;
Célia Luzzi, licenciada em Pedagogia; Josiane Cava Guimarães, licenciada em
Ciências e como perita  Karoline Kimie Okada, graduada em Enfermagem e
Obstetrícia, emitiu laudo técnico favorável à renovação do reconhecimento do
curso.

1.3 Parecer DET/SEED 

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
329/14 - DET/SEED,  é favorável e  encaminha o processo ao CEE/PR para a
renovação do reconhecimento do curso,  adequação e alteração do Plano de
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 174/12, de 15/03/12. 

1.4 Alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo
Parecer CEE/CEB nº 174/12, de 15/03/12. 

Dados Gerais do Curso (fl. 473):

De:

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
Regime  de  funcionamento: matutino,  vespertino  e
noturno 
Número de vagas: poderão ser iniciadas 03 turmas de 30
vagas para cada período e havendo necessidade serão
aumentadas o número de vagas

MK 3



PROCESSO N° 1289/14

Período  de  integralização:  mínimo  de  18  meses e
máximo de 05 anos

Para:

Dados Gerais do Curso (fl. 473):

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Regime de funcionamento: 
– matutino: 2ª a 6ª feira: das 8 horas às 12 horas
– noturno: 2ª a 6ª feira: das 18 horas e 50 minutos às
22 horas e 50 minutos 
Número  de  vagas: 80  vagas  no  período  da  manhã  e
noite, sendo que cada turma terá no máximo 40 alunos
Período  de  integralização:  mínimo  de  24  meses  (02
anos) e no máximo de 60 meses (05 anos)
Requisitos  de  acesso: egressos  do  Ensino  Médio  ou
estar matriculado no Ensino Médio ou equivalente, sendo
necessária a conclusão do Ensino Médio até a conclusão
do Curso Técnico

O processo foi convertido em diligência junto à SEED, em
18/05/15, para  complementações e retornou a este Conselho pelo ofício  nº
804/15 - SUED/SEED, em 29/06/15, com atendimento ao solicitado.

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,  adequação e
alteração do Plano de Curso aprovado  pelo Parecer CEE/CEB nº 174/12, de
15/03/12.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado,  que  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de
infraestrutura,  recursos  humanos  devidamente  habilitados,  recursos
pedagógicos  e  materiais  condizentes  com  a  proposta  pedagógica  e que
atendem ao plano de curso. Informa ainda, que a instituição mantém convênios
de  cooperação  técnica  com: Socorro  aos  Necessitados  -  Lar  dos  Idosos
Recanto  do  Tarumã;  Associação  Cultural  de  Aperfeiçoamento  Maçônico;
Borges  Assessoria  em  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho, Sociedade
Hospitalar Angelina Caron, entre outros. A referida Comissão manifesta parecer
favorável à renovação do reconhecimento do curso.
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A instituição de ensino informa às fls. 500 a 502, sobre os
procedimentos  e  cronogramas  adotados  para  a  realização  do  Estágio
Profissional Supervisionado com as instituições conveniadas, informando que
os estágios são acompanhados pelos coordenadores do curso, com visitas nos
locais  de  realização e  que cada  grupo  de  alunos  dispõe  de  01 enfermeiro
supervisionando  suas  práticas.  As  coordenações  elaboraram o  cronograma
diretamente com o gestor de enfermagem de cada local, com a disponibilização
das seguintes vagas:

- Hospital Angelina Caron, 20 vagas;
- Lar e Recanto de Idosos Tarumã, 20 vagas;
- Hospital Espírita Bom Retiro, 20 vagas;
- Hospital São Lucas, 15 vagas;
- Hospital Maternidade Pinhais, 32 vagas;
- Hospital Menino DEUS, 32 vagas;
- órgãos da saúde da Prefeitura de Colombo, 36 vagas.

Consta à fl.  494, a Licença da Vigilância Sanitária com
validade em 28/05/17 e o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros à fl.
495, com validade em 12/08/15.

II – VOTO DA RELATORA

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 1.200 horas, mais 600 horas de Estágio Profissional Supervisionado,
totalizando  1.800  horas,  período  mínimo  de  integralização  do  curso  de  18
meses,  presencial,  do Centro de Educação Profissional Machado de Assis -
FAMA, município de Curitiba, mantido pela Sociedade Machado de Assis Ltda -
SEMA, pelo prazo de 05 anos, a partir de 31/05/13 até 31/05/18, de acordo
com as Deliberações nº 09/06 e nº 02/10 – CEE/PR;

b)  à adequação e às  alterações 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, seja
ação a ser implementada.
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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, de
10/12/13 – CEE/PR, que dispõe sobre as normas para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio;

c) atender o  prazo  estabelecido  no  artigo  48,  da
Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, quando da solicitação do pedido de renovação
do reconhecimento do Ensino Médio.

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, 28 de julho de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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