
PROCESSO Nº 625/15                                  PROTOCOLO Nº 12.088.202-3

PARECER CEE/CEMEP Nº  363/15 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
Farmácia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração
do Plano do Curso, aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 913/08, de
05/12/08.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
932/15-SUED/SEED, de 14/07/15,  encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Guarapuava,  em 11/10/13,  do Centro de Educação
Profissional  Futura,  do  município  de  Guarapuava,  mantido  pelo  Futura
Educação  Profissional  Ltda  que,  por  sua  direção,  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Curso Técnico em Farmácia – Eixo Tecnológico: Ambiente,
Saúde e  Segurança,  subsequente  e/ou concomitante  ao Ensino  Médio  e  a
alteração do Plano de Curso, aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 913/08, de
05/12/08.

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 Farmácia – Área Profissional: Saúde,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, obteve o reconhecimento
pela Resolução Secretarial nº 5802/08, de 16/12/08,  pelo prazo de cinco anos,
a partir  da data da Resolução,  de 16/12/08 até 16/12/13.  Foi  adequado de
acordo com a Deliberação nº 04/08-CEE/PR, pelo Parecer CEE/CEB nº 509/09,
de  12/11/09,  ficando  inserido  no  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e
Segurança.

 Embora  o  processo  tenha  sido  protocolado  no  NRE  de
Guarapuava em 11/10/13, deu entrada neste CEE/PR em 20/07/15, ficando em
trâmite entre a SEED/PR e a instituição de ensino.
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1.1 Plano de Curso

O Curso Técnico em Farmácia – Área Profissional: Saúde,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, foi aprovado  pelo Parecer
CEE/PR nº 913/08, de 05/12/08.

Proposta de Alterações:

-Dados Gerais do Curso (fls. 128, 506 a 509)

Eixo Tecnológico:
De: Ambiente, Saúde e Segurança
Para: Ambiente e Saúde

-Regime de funcionamento 
De: 
2ª a 6ª feira, período matutino ou noturno, eventualmente
aos sábados
Para: 2ª a 6ª feira, das 19 horas às 23 horas ou das 13
horas às 17 horas, carga horária semanal de 20 horas
2ª a 5ª feira, das 19 horas às 23 horas ou das 13 horas às
17 horas, carga horária semanal de 16 horas
6ª feira, das 19 horas às 23 horas e sábado, das 08 horas
às  12  horas  e  das  13 horas  às  17 horas,  carga  horária
semanal de 12 horas

-Número de vagas
 De: 30 vagas por turma
 Para: 40 vagas por turma

Período de integralização do curso
De: mínimo de 300 dias letivos e máximo de cinco anos,  
após  a conclusão do 1º módulo

 Para:
20 horas semanais, mínimo de 14 meses
16 horas semanais, mínimo de 17 meses

 12 horas semanais, mínimo de 23 meses e máximo de  
cinco anos

Perfil Profissional de conclusão do curso
De:
O Técnico em Farmácia atuará em estabelecimentos de saúde, postos
de  atendimento,  farmácias:  comercial,  hospitalar  e  ou  manipulação,
desempenhando ações nos níveis de promoção, proteção, recuperação
e  de  reabilitação  da  saúde  de  indivíduos  e  ou  grupos  sociais.  È
capacitado para atender e  orientar  o  cliente  fornecendo informações
quanto  ao  uso  correto  dos  produtos  dispensados,  auxiliar  na
manipulação de fórmulas, medicamentos homeopáticas  e  cosméticas 
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em farmácias de manipulação, sempre sob a supervisão e orientação
do farmacêutico, respeitando a legislação específica e princípios éticos.

Para:
Realiza  operações  farmacotécnicas  identificando  e  classificando  os
diferentes tipos de produtos e de forma farmacêuticas, sua composição
e técnica de preparação. Auxilia na manipulação das diversas formas
farmacêuticas, alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, assim como de
cosméticos sob a supervisão do farmacêutico. Executa as rotinas de
compra, armazenamento e dispensação de produtos, além  do  controle
e  manutenção  de  estoque  de  produtos  e  matérias-primas
farmacêuticas.  Atende  as  prescrições  médicas  dos  medicamentos  e
identifica  as  diversas  vias  de  administração.  Utiliza  técnicas  de
atendimento  ao  cliente,  orientando-o  sobre  o  uso  correto  e  a
conservação dos medicamentos.

Certificação
 De:

Aquele  que  concluir  com  aproveitamento  o  Módulo  Integrador  será
conferida declaração de estudos para exclusivo fim de prosseguimento
de  estudos.  Aquele  que  concluir  com aproveitamento  o  conjunto  de
módulos  (I  e  II)  correspondentes  à  Habilitação  Profissional  e
comprovada a conclusão do Ensino Médio será conferido o diploma de
Técnico em Farmácia -  Área de Formação: Saúde.

Para:
Aquele  que  concluir  os  dois  módulos  da  habilitação  profissional  e
comprovar a conclusão do Ensino Médio ou equivalente será conferido
o diploma de Técnico em Farmácia.
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Matriz Curricular (fl.508)

 De:
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Matriz Curricular (fl. 509)
 Para:
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Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 268)
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1.2 Comissão de Verificação (fl. 418 ) 

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo  nº  314/14,  de  17/11/14,  do  NRE de  Guarapuava,   integrada
pelos técnicos pedagógicos: Taciane Baratto, licenciada em Educação Física;
Henry Gasparotto Pedroso, licenciado em Ciências; Lúcia Muzolon, licenciada
em Letras e  como perito Tiago Czervinski, bacharel em Farmácia, 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.  481, o Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Guarapuava, de 13/02/15, 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 DET/SEED

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
137/15–DET/SEED,  encaminha  ao  CEE/PR  o  processo  de  renovação  do
reconhecimento do curso.

2. Mérito

Trata-se  do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso  Técnico  em   Farmácia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e
Segurança, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e de alteração do
Plano do Curso, aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 913/08, de 05/12/08.

 A perita Michele Fabrícia Tolotte, graduada em Farmácia e
mestre em Ciências Farmacêuticas, que compunha a Comissão de Verificação
instituída  pelo  Ato  Administrativo  nº  393/13,  de  16/12/13,  apresentou  laudo
técnico, constante às fls. 333 a 337, com prazo de 30 dias para o cumprimento
das  ressalvas  apontadas  à  instituição  de  ensino.  Após  o  prazo  vencido,  a
referida profissional não manifestou interesse em continuar como perita. Novo
perito foi designado e verificou que todas as ressalvas indicadas haviam sido
cumpridas, considerando o curso em condições de funcionamento.

A  instituição  de  ensino  dispõe  de  laboratórios  de
Microbiologia  e  Manipulação,  Informática,  Anatomia  e  Fisiologia  Humana,
Estética e Enfermagem. Adquiriu acervo bibliográfico para reforçar as áreas do
conhecimento,  como Relações Interpessoais,  Empreendedorismo,  Qualidade
na  Prestação  de Serviços,  Política  Públicas  e  Legislação,  Biossegurança  e
Toxicologia,  Farmacologia,  Farmacognosia,  Farmacotécnica  e  Cosmetologia.
Terapias Alternativas, como fitoterapia, Homeopatia e Florais, Análise Clínicas 
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e  Laboratoriais,  Controle  na  Qualidade  de  Medicamentos,  Dispensação
Comercial.

Em relação à Documentação Escolar constatou-se que no
Módulo  I,  a  carga  horária  de  algumas  disciplinas  não  foram  totalmente
cumpridas e algumas dos Módulos I e II, ultrapassaram a carga horária exigida.
A direção apresentou justificativa referente à carga horária que excedeu e a
que faltou da turma 08, período de 05/03/12 a 21/11/13. A direção à fl. 456,
informa que os professores não procediam os registros de aula nos dias de
avaliação.  Porém, os  docentes  das turmas em andamento,  foram alertados
sobre a forma correta de registro de aula, inclusive para efetuar o registro de
avaliação. Constam às fls. 457 a 461, declaração de cada docente informando
que cumpriu a carga horária da respectiva disciplina.

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. 

Foi  apensada ao processo as fls.  526 e 527,  constando
dados gerais do curso.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto somos favoráveis: 

 a)  à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Farmácia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente
e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  regime  de  matrícula  modular,  carga
horária de 1200 horas, mais 100 horas de Estágio Profissional Supervisionado,
totalizando 1300 horas, período mínimo de integralização do curso de 300 dias
letivos, 30 vagas por turma, presencial,  do Centro de Educação Profissional
Futura, do  município  de  Guarapuava,  mantido  por  Futura  Educação
Profissional Ltda, pelo prazo de cinco anos, a partir  de 16/12/13 até 16/12/18,
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.
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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)  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.  

Maria das Graças Figueiredo Saad
Relatora

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

CM - IK                                                                                                                                                                                                                                                  9


	PARECER CEE/CEMEP Nº 363/15 APROVADO EM 25/08/15
	PROCESSO Nº 625/15
	PROCESSO Nº 625/15
	PROCESSO Nº 625/15
	De:
	PROCESSO Nº 625/15
	PROCESSO Nº 625/15
	PROCESSO Nº 625/15
	1.2 Comissão de Verificação (fl. 418 )
	PROCESSO Nº 625/15










