
PROCESSO N° 770/15    PROTOCOLO Nº 13.636.168-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 502/15    APROVADO EM 20/10/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESSEI

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Massoterapia – Eixo Tecnológico:  Ambiente, Saúde e Segurança,
concomitante  e/ou  subsequente ao  Ensino  Médio,  alteração  e
adequação do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº
116/12, de 13/03/12. 

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI  

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1167/15 - SUED/SEED, de 18/08/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Francisco Beltrão, em 01/06/15, de interesse do Centro
de Educação Profissional  ESSEI, que solicita a renovação do reconhecimento
do Curso Técnico em  Massoterapia – Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde e
Segurança,  concomitante  e/ou  subsequente ao  Ensino  Médio,  alteração  e
adequação do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 116/12, de
13/03/12. 

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional  ESSEI,  localizado na
Rua Tenente Camargo, nº 1191, Bairro Presidente Kennedy, do município de
Francisco  Beltrão,  mantido  pela  Escola  Profissionalizante  Essei  Ltda  -  ME,
obteve  o credenciamento  para  a  oferta  de  cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio pela Resolução Secretarial  nº  5326/13, de  20/11/13,
pelo prazo de 05 anos, a partir do início do ano de 2013 até o final do ano de
2017. 

O  Curso  Técnico  em  Massoterapia –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  concomitante  e/ou  subsequente  ao  Ensino
Médio, foi autorizado a funcionar pela Resolução Secretarial nº 91/10, de
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07/01/10  e reconhecido pela Resolução Secretarial  nº 2017/12, de  03/04/12,
pelo prazo de 05 anos, a partir do início do ano de 2010 até o final do ano de
2014. 

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

A direção  da  instituição  justifica  à  fl.  560,  o  atraso  na
solicitação de renovação do reconhecimento do curso:

O Curso TÉCNICO EM MASSOTERAPIA ofertado pelo CENTRO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESSEI foi reconhecido pela Resolução
2007/12 de 03 de abril de 2012 e publicado no Diário Oficial do Estado
nº  8695 em 18  de  abril  de  2012.  Em virtude  desta  data  e,  como
normalmente  os  cursos  são  reconhecidos  por  período  de  5  anos,
houve um engano por parte da Direção de Ensino e Aprendizagem da
Instituição com relação às datas de renovação de reconhecimento do
referido curso. Este foi o único motivo do atraso, mas sem prejuízo
nenhum  para  os  alunos  até  agora  matriculados,  uma  vez  que
deveremos  formar  a  próxima  turma  do  Curso  Técnico  em
Massoterapia  somente  em  dezembro  de  2015  e  portanto,
pretendemos até lá, já ter conseguido a renovação de reconhecimento
do mesmo.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Massoterapia –  Eixo
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, concomitante e/ou subsequente ao
Ensino Médio, foi reconhecido pelo Parecer CEE/CEB nº 116/12, de 13/03/12.
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Matriz Curricular (fl. 513)

MK 3



PROCESSO N° 770/15

Avaliação interna (fl. 529) 

1.3 Comissão de Verificação (fl. 532)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  58/15, de  02/06/14, do NRE de Francisco Beltrão, integrada
pelos técnicos pedagógicos: Mary Teresinha Bernardi, licenciada em Geografia;
Leila de F. V. Giacomelli, licenciada em Pedagogia; Karen Cristina Oro Niehues,
licenciada  em  Matemática;  Geni  Maria  da  Rocha  Aralde,  licenciada  em
Magistério nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e o perito Maicol Rodrigo
Daleffe,  graduado  em  Fisioterapia,  técnico  em  Estética  Facial  e  Corporal,
especialização em Medicina Oriental, após análise documental e verificação in
loco,  atesta a  veracidade  das  informações,  manifesta  parecer  favorável  à
renovação do reconhecimento do curso e informa no relatório circunstanciado:

Laboratórios específicos dos cursos: 01 Laboratório de Massoterapia e
Estética,  01  Laboratório  de  Análises  Clínicas  e  Farmácia (…).
Biblioteca (…) o acervo é atualizado (…). Laboratórios de Informática
(…).  O estabelecimento dispõe  de rampa de acesso ao pavimento
superior  e  instalação  sanitária  adequada  para  portadores  de
mobilidade restrita (…). A escola apresentou o Certificado de Vistoria
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nº 325140/2014, expedido pelo Corpo de Bombeiros em 06/11/2014,
com  validade  até  04/08/2015.  Também  apresentou  a  Licença
Sanitária para o  ano em exercício,  com validade de 29/07/2014 a
29/07/2015 (…). Em relação aos docentes do Curso, foram verificadas
a  documentação  comprobatória  da  formação  acadêmica  dos
professores (…). 

A articulação com o setor produtivo estabelece uma relação entre o
Estabelecimento  de  Ensino  e  Instituições,  nas  formas  de  Estágio
Profissional  Supervisionado,  com  o  objetivo  de  proporcionar  aos
alunos  a  vivência  necessária  durante  o  estágio,  para  perceber,
executar  e ajustar procedimentos em sala de aula e que são mais
atentamente  observáveis,  no  cotidiano  das  empresas.  Também  se
efetiva  a  partir  de  visitas  técnicas,  palestras,  entrevistas,  reuniões
voltadas a temas específicos do Curso. (…). Termos de Cooperação
Técnica: Suprema Centro de Estética e Saúde (…) Techio – Clínica de
Fisioterapia  e  Estética  Ltda  (…)  Clínica  Nova  Imagem  (…)  CPVN
Clínica de Fisioterapia Ltda (…) Angela Miola – Clínica de Fisioterapia
(…). 

Consta  à  fl.  543,  o  Termo de  Responsabilidade emitido
pela  Chefia do  NRE  de  Francisco  Beltrão,  de  30/06/15,  que  ratifica  as
informações contidas no relatório circunstanciado e compromete-se a zelar pelo
cumprimento  das  disposições  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação
Nacional e demais atos normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do
Paraná. 

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento/SEED, pelo
Parecer nº  1113/15 – CEF/SEED,  é favorável à renovação do reconhecimento
do curso.

1.5 Parecer DET/SEED

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho/SEED,  pelo
Parecer nº  176/15 –  DET/SEED, encaminha o processo  para prosseguimento
dos trâmites.

1.6 Proposta de Alteração e Adequação à Deliberação
nº 05/13 – CEE/PR

Dados Gerais do Curso (fls. 514 a 516)

De: 
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Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança

Para: 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

Matriz Curricular 

De (fl. 513):
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Para (fl. 514): 
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Certificação

De:

A certificação e diplomação dos participantes do Curso proposto neste
projeto serão feitas através de dois certificados e um diploma (a cada
conclusão de módulo). Ao término do 1º Módulo o aluno receberá o
Certificado de Atendente na Área de Saúde. Ao término do 2º e 3º
Módulos o aluno receberá o Certificado de Auxiliar em Massoterapia.
Àquele  que  concluir  todos  os  módulos  que  compõem  a  estrutura
curricular deste Plano de Curso e comprovar a conclusão do ensino
médio  será  conferido  o  diploma  de  Técnico  Massoterapia –  Eixo
Tecnológico: Ambiente, Saúde  e Segurança, registrado com validade
nacional.

Para:

A certificação e diplomação dos participantes do Curso proposto neste
projeto serão feitas através de dois certificados e um diploma (a cada
conclusão de módulo). Ao término do 1º Módulo o aluno receberá o
Certificado de Atendente na Área de Saúde. Ao término do 2º e 3º
Módulos o aluno receberá o Certificado de Auxiliar em Massoterapia.
Àquele  que  concluir  todos  os  módulos  que  compõem  a  estrutura
curricular deste Plano de Curso e comprovar a conclusão do ensino
médio será conferido o diploma de TÉCNICO EM MASSOTERAPIA –
Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  registrado  com  validade
nacional.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do
Curso  Técnico  em  Massoterapia –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e
Segurança,  concomitante  e/ou  subsequente ao  Ensino  Médio,  alteração  e
adequação do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 116/12, de
13/03/12. 

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório da Comissão de Verificação,  constata-se que a instituição de ensino
apresenta  condições  de  infraestrutura,  recursos  humanos  devidamente
habilitados,  recursos  pedagógicos  e  materiais  condizentes  com  a  proposta
pedagógica, que atendem ao plano de curso, em cumprimento às Deliberações
nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Os prazos de vigência da Licença da Vigilância Sanitária e
do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros  expiraram com o processo
em trâmite.
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Foi  apensado ao processo,  a  justificativa  da direção da
instituição  de  ensino  sobre  o  atraso  na  solicitação  de  renovação  de
reconhecimento do curso (fl. 560).

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em
Massoterapia – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, concomitante
e/ou subsequente ao Ensino Médio, carga horária de 1200 horas, mais 40 horas
de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando  1240 horas,  40 vagas por
turma,  período mínimo de integralização do curso  de  18 meses,  regime de
matrícula  modular, presencial, do Centro  de Educação Profissional ESSEI, do
município de  Francisco Beltrão, mantido pela Escola Profissionalizante ESSEI
Ltda - ME, pelo prazo de 05 anos, a partir do início do ano de 2015 até o final
do ano de 2019, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b) à alteração e adequação do Plano de 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, com especial atenção à Licença da
Vigilância  Sanitária  e  ao  Certificado  de  Conformidade  às  exigências  de
prevenção de incêndio e emergências;

b) a formação pedagógica dos docentes e da coordenação
do curso, 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  contido  nas  Deliberações  nº  03/13  e  nº
05/13 - CEE/PR, respeitando os prazos estabelecidos, quando da solicitação da
renovação do reconhecimento do curso.
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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

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

                         

  Curitiba, 20 de outubro de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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