
PROCESSO Nº 695/15                                  PROTOCOLO Nº 13.496.799-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 354/15  APROVADO EM 25/08/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FUTURA

MUNICÍPIO: GUARAPUAVA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Massoterapia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração
do Plano do Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CP nº 05/14, de
01/12/14.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1069/15-SUED/SEED, de 04/08/15,  encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Guarapuava,  em 05/02/15,  do Centro de Educação
Profissional  Futura,  do  município  de  Guarapuava,  mantido  por  Futura
Educação  Profissional  Ltda  que,  por  sua  direção,  solicita  a  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Massoterapia  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente  e  Saúde,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio  e  a
alteração do Plano de Curso,  aprovado pelo Parecer  CEE/CP nº  05/14,  de
01/12/14.

A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do
credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, pela Resolução Secretarial nº 1595/15, de 22/06/15,  pelo prazo
de dez anos, a partir 15/03/15 até 15/03/25.

O  Curso  Técnico  em  Massoterapia  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente e Saúde, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, obteve a
renovação  do  reconhecimento  pela  Resolução  Secretarial  nº  6599/14,  de
17/12/14, a partir de 01/01/14 até 15/03/15.

    1.1 Plano de Curso

O  Curso  Técnico  em  Massoterapia–  Eixo  Tecnológico:
Ambiente  e  Saúde,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  foi
aprovado  pelo  Parecer CEE/CP nº 05/14, de 01/12/14.
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Proposta de Alterações (fls. 456,457, 458, 550, 551)

Dados Gerais do Curso

-Regime de Funcionamento:

-De: 
De 2ª  a  6ª  feira,  período matutino,  vespertino ou noturno,  20 horas
semanais; de 2ª a 5ª feira, período matutino, vespertino ou noturno, 16
horas semanais; 6ª feira período noturno, 04 horas e sábado, 08 horas,
12 horas semanais; uma vez ao mês, 2ª, 3ª e domingo, manhã/tarde e
noite, 12 horas diárias, 36 horas semanais.

 
-Para:
De 2ª a 6ª feira, das 19 horas às 23 horas ou das 13 horas às 17 horas,
20 horas semanais
De 2ª a 5ª feira, das 19 horas às 23 horas ou das 13 horas às 17 horas,
16 horas semanais
Sexta feira, das 19 horas às 23 horas e aos sábados, das 08 horas às
12 horas e das 13 horas às 17 horas, 12 horas semanais

-Período de integralização do curso: 

De:
Mínimo de 18 meses para 17,5  horas semanais;  20 meses para 14
horas semanais e 24 meses para 12 horas semanais e máximo de cinco
anos

Para:
Mínimo de 14 meses para 20 horas semanais; de 17 meses para 16
horas semanais e 23 meses para 12 horas semanais e máximo de cinco
anos

Certificação 
 

De:

Aquele  que  concluir  os quatro  módulos da habilitação  profissional  e
comprovar a conclusão do Ensino Médio ou equivalente,  receberá o
diploma de Técnico em Massoterapia.

Para:

Aquele  que concluir  os  módulos I  e  II  e  comprovar  a  conclusão do
Ensino  Médio  ou  equivalente  receberá  o  diploma  de  Técnico  em
Massoterapia.
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Matriz Curricular (fl. 457)
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Matriz Curricular (fl. 458)
 Para:
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Relatório de Autoavaliação do Curso (fl.435)

1.2 Comissão de Verificação (fl. 388) 

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 51/15, de 18/05/15, do NRE de Guarapuava,  integrada pelos
técnicos pedagógicos: Taciane Baratto, licenciada em Educação Física; Maria
Regina Paludeto Bráz, licenciada em Pedagogia; Lúcia Muzolon, licenciada em
Letras e como perita Claudia Bernardes Maganhini, bacharel em Fisioterapia,
após  análise  documental  e  verificação  in-loco, atesta  em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino apresenta condições  necessárias
para a renovação do reconhecimento do curso.

Consta à fl.  488, o Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Guarapuava, de 15/06/15, que ratifica as informações contidas no
relatório circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes
no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

 1.3 Parecer CEF/SEED

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
945/15–CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do curso.

1.4 Parecer DET/SEED

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
186/15  –DET/SEED,  encaminha  ao  CEE/PR  o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.
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2. Mérito

Trata-se  do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso   Técnico   em  Massoterapia – Eixo Tecnológico:  Ambiente    e   Saúde,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração do Plano do
Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CP nº 05/14, de 01/12/14.

O  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  e  a
Licença Sanitária apresentam prazo de validade até 29/04/15 e 27/08/15, já
com o processo em trâmite.

A  Comissão  de  Verificação  informa que  a  instituição  de
ensino apresenta condições de infraestrutura, recursos humanos habilitados e
recursos pedagógicos que atendem ao Plano de Curso. Dispõe de biblioteca
com acervo bibliográfico específico e atualizado,  livros  na área da saúde e
didáticos,  DVDs  e  CDs  específicos  para  o  Curso.  Para  o  laboratório  de
Massoterapia, foram adquiridas 15 macas, aparelho de Endermologia Corporal
e  Facial;  Vácuoterapia  da  marca  WN;  Peeling  de  Diamantes  com  cinco
ponteiras  de  diversas  gramaturas  da  marca  WN;  aparelho  de  Leed,  com
lâmpadas  azul,  vermelha,  âmbar  e  infravermelho;  Bota  de  Compressão
Pneumática  de  quatro  câmaras  sequenciais;  Plataforma  Vibratória
Tridimensional  da  maraca  Moce  It,  com  cinco  programas  de  treinamento
vibratório e 16 estágios de frequências alternadas; Ultrasson de Alta Potência
com terapia  combinada,  da  marca  ToneDerm;  Radiofrequência  Sprecta,  da
marca  ToneDerm,  com  três  manobras  de  aplicação,  sendo  uma  delas
Hexapolar.

A  instituição  de  ensino  mantém  convênios  com  o
Departamento de Fisioterapia UNICENTRO, Clínica de Fisioterapia Fernanda
B. de França, Clínica Sguissardi e Cia Ltda, Clínica Estética Escola Futura e
Estética Luciana.

Foram  apensadas  ao  processo  as  fls.  550  e  551,
constando os Dados Gerais do Curso.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis: 

 a)  à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Massoterapia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio, regime de matrícula modular, carga horária de
1200  horas,   período  mínimo  de  integralização  do  curso  de  18,  20  ou  24
meses, de acordo com o regime de matrícula, 30 vagas por turma,   presencial,
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do  Centro  de  Educação  Profissional  Futura, do  município  de  Guarapuava,
mantido por Futura Educação Profissional Ltda, pelo prazo de cinco anos, a
partir  de 15/03/15 até 15/03/20, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº
05/13-CEE/PR;

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

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 da coordenação do curso e dos
docentes 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;
 

b)  atender  ao  prazo  estabelecido  no  artigo  48  da
Deliberação nº 03/13-CEE/PR, quando da solicitação do pedido de renovação
de 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.  

 Shirley Augusta de Sousa Piccioni
                                                     Relatora
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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, 25 de agosto de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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