
PROCESSO N° 1320/14                           PROTOCOLO N.º 13.377.504-8

PARECER CEE/CEMEP N.º 41/15             APROVADO EM  27/03/15

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

INTERESSADO:  CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CEM

MUNICÍPIO: MARINGÁ

ASSUNTO:  Pedido  de convalidação  dos  estudos  das  Turmas  13  e  14,  do 
Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem 
do Trabalho.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

 1.Histórico 

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 
1426/14-SUED/SEED, de 04/12/14, encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado  no  NRE  de  Maringá  em  16/10/14,  de  interesse  do  Centro  de 
Educação Profissional  CEM, do município  de Maringá,  mantido  pelo  Centro 
Educacional de Maringá Ltda que, por sua direção, solicita a convalidação dos 
estudos das Turmas 13 e 14, do Curso de Especialização Técnica de Nível 
Médio em Enfermagem do Trabalho.

A direção da instituição de ensino, justifica à fl. 04:

Quando  fui  protocolar  no  NRE/SEED  de  Maringá,  a  solicitação  de 
renovação  da  autorização  do  referido  curso,  fui  informada  pelos 
técnicos responsáveis que não seria necessário,  pois o curso teria a 
sua  renovação  de  autorização  vinculada  à  renovação  do 
reconhecimento do Curso Técnico Enfermagem, informação esta, que 
era de uma legislação anterior que já havia sido alterada.
A instituição de ensino tomou conhecimento do equívoco da informação 
recebida e, em 03/05/2013, protocolou o processo para a renovação da 
autorização,  solicitando  neste,  que  a  renovação  fosse  a  partir  de 
01/08/11. Contudo, neste período em que o estabelecimento de ensino 
não estava ciente sobre o equívoco das informações, foram iniciadas as 
duas turmas citadas neste processo: Turma 13 com início em 23/06/12 
e Turma 14 com início em 09/02/13. Ambas as datas são anteriores ao 
protocolo da solicitação de renovação de autorização vigente, mas o 
estabelecimento de ensino não foi orientado a mencionar no processo 
de renovação de autorização que já estava com as duas turmas em 
andamento sem o ato autorizatório para funcionamento.
Considerando  que  os  alunos  das  referidas  turmas  se  encontram 
impossibilitados  de  atuarem  profissionalmente,  o  que  deixa  o 
estabelecimento de ensino  passível  de ações judiciais  por  parte  dos 
mesmos, segundo o documento em anexo recebido de um dos alunos, 
pedimos a análise em caráter de emergência para este processo.
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2. Mérito

Trata-se do pedido  de  de convalidação dos estudos das 
Turmas  13  e  14,  do  Curso  de  Especialização  Técnica  de  Nível  Médio  em 
Enfermagem do Trabalho.

 A Coordenação de Documentação Escolar informa à fl. 61, 
que os Relatórios Finais das turmas citadas, fls. 38 a 41, estão de acordo com 
o Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 545/04, de 30/09/04.

 O Departamento de Educação e Trabalho informa às fls. 68 
e 69, que a instituição de ensino solicita a convalidação dos estudos praticados 
após o vencimento do prazo de autorização para o funcionamento do Curso de 
Especialização  Técnica  de  Nível  Médio  em  Enfermagem  do  Trabalho, 
autorizado  pela  Resolução  Secretarial  nº  1011/05,  de  06/04/05,  a  partir 
01/01/05 até 31/12/07, no entanto, foi ofertado nos anos de 2012 e 2013. A 
renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo 
Tecnológico:  Ambiente  e Saúde,  concomitante  e/ou subsequente ao Ensino 
Médio foi concedida pela Resolução Secretarial nº 4274/11, de 04/10 /11, pelo 
prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2010 até o final do ano de 
2014. Os  Relatórios Finais das turma 13 e 14 estão anexados às fls. 38 a 41.

Para que não haja prejuízo à vida escolar do alunos, faz-se 
necessário a convalidação dos estudos realizados sem o ato autorizatório.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto  somos  favoráveis  à convalidação  dos 
estudos das Turmas 13 e 14, do Curso de Especialização Técnica de Nível 
Médio em Enfermagem do Trabalho, realizados nos anos de 2012 e 2013, para 
a regularização da vida escolar dos alunos listados nos Relatórios Finais às fls. 
38 a 41, do Centro de Educação Profissional CEM, do município de Maringá, 
mantido pelo Centro de Educação Profissional de Maringá Ltda.

Adverte-se  o  Centro de Educação Profissional CEM, do 
município de Maringá, de que deve observar o cumprimento das Deliberações 
do CEE/PR que normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.

Encaminhamos:

 a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da 
Educação para as providências;

 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 Técnica de Nível Médio aprova o 
voto da Relatora, por unanimidade.

                 Curitiba,  27 de março de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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