
PROCESSO N°827/15     PROTOCOLO Nº 13.409.938-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 558/15     APROVADO EM 17/11/15

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

INTERESSADO:  CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  DE  FOZ  DO
IGUAÇU

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Enfermagem – Eixo Tecnológico:  Ambiente,  Saúde e Segurança,
concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio e alteração do
Plano de Curso aprovado pelo  Parecer  CEE/CEB nº  421/11,  de
26/05/11. 

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA  

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1277/15 - SUED/SEED, de 01/09/15, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Foz do Iguaçu, em 13/11/14, de interesse do Centro de
Educação  Profissional  de  Foz  de  Iguaçu,  que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  concomitante  e/ou  subsequente  ao  Ensino
Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEB  nº
421/11, de 26/05/11.  

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  de  Educação  Profissional  de  Foz  de  Iguaçu,
localizado na Rua Belarmino de Mendonça, nº 380, Centro, do município de Foz
do Iguaçu, é mantido pelo Centro de Educação Profissional e Pós-Graduação do
Oeste do Paraná Ltda, obteve a renovação do credenciamento para a oferta de
cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  pela  Resolução
Secretarial nº 2107/11, de 24/05/11, pelo prazo de 05 anos, a partir do início do
ano de 2011 até o final do ano de 2015. 
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O  Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Área  Profissional:
Saúde,  concomitante  e/ou  subsequente  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a
funcionar e reconhecido pela Resolução Secretarial  nº 2498/02, de 20/07/02,
obteve  as  renovações  do  reconhecimento  pelas  Resoluções  Secretariais  nº
3851/06, de 09/08/06 e nº 2286/11, de 02/06/11, esta última 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.  430,  o  atraso  na
solicitação de renovação do reconhecimento do curso informando que o Corpo
de  Bombeiros  chegou  a  demorar  até  03  meses  para  uma  reavaliação  na
instituição de ensino.“Outro agravante foi que a greve dos professores estaduais
na frente do núcleo regional de educação que impediu também a entrega dos
documentos  para  dar  prosseguimento  ao  processo  educacional  de
enfermagem.”

Constam às fls.  431 a 433, informação da instituição de
ensino sobre a organização do Estágio Profissional Supervisionado do Curso de
Enfermagem com as instituições conveniadas:

São disponibilizadas seis  vagas por  setor.  Sendo dois  setores cada
hospitais,  nossa  cidade  tem três  hospitais.  Contamos  ao  todo  com
trinta  e  seis  vagas  ao  todo  por  estágio  (…).  Os  alunos  podem
desenvolver  os estágios nos períodos:  manhã, tarde e noite,  sendo
desenvolvidas cinco horas dia nos horários discriminados nos dados
gerais do curso. Divide-se a turma em grupos, conforme orientações
dos hospitais com o máximo seis alunos (…). 

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Área
Profissional: Saúde, concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio, obteve a
renovação do reconhecimento e a adequação do Plano do Curso à Deliberação
nº 04/08 – CEE/PR, ficando inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e
Segurança pelo Parecer CEE/CEB nº 421/11, de 26/05/11.
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Proposta de Alteração:

De:

Matriz Curricular (fl. 330)
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Para:

Matriz Curricular (fl. 434): 
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Dados Gerais do Curso: (fls. 344 a 347)

De: 

Carga Horária: 2040 horas

Período  de  Integralização  do  Curso:  Aos  sábados,  em
período integral, duração de 53 meses, das 08:00 às 12:00 e das 13:00
às 16:00 horas, podendo o aluno concluir o curso em até cinco anos
após  terminar  o  primeiro  módulo  ou  de  acordo  com  a  legislação
vigente.

Para: 

Carga Horária: 1829 horas

Período  de  Integralização  do  Curso: Aos  sábados,  em
período integral, duração de 40 meses, das 08:00 horas às 12:00 horas
e  das  13:00  horas  às  16:00  horas, (Sendo  os  Estágios
desenvolvidos de 2ª à 6ª feira, neste caso fica à disposição dos
alunos para montar livremente seus grupos, sendo: (manhã 08:00
às 12:00), (tarde 13:00 às 17:00) ou a noite (19:00 às 23:00)

Alunos  que  possuem  a  certificação  intermediária  de  auxiliar  de
enfermagem a duração do 4º e 5º módulo que dará direito ao diploma
de Técnico em Enfermagem poderá ser em:

• 10 meses no período diurno ou noturno. Diurno de 2ª à 6ª feira
08:00 às 11:30 e ou no período noturno das 19:00 às 22:30
horas;

• 12 meses se for desenvolvido aos sábados das 08:00 às 12:00
e 13:00 às 16:00 horas.  Sendo os Estágios desenvolvidos
de 2ª à 6ª feira, neste caso fica à disposição dos alunos
para montar livremente seus grupos, sendo (manhã 08:00
às 12:00), (tarde 13:00 às 17:00) ou noite (19:00 às 23:00).O
aluno poderá concluir o curso em até cinco anos após a data
de conclusão da última disciplina concluída ou de acordo com
a Legislação Vigente.

Requisitos  de  Acesso: Alunos  que  concluíram  ou  estejam
cursando o Ensino Médio.
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Avaliação interna (fls. 379 a 382) 
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 333)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 36/15, de 19/05/15, do NRE de Foz do Iguaçu, integrada pelos
técnicos pedagógicos: Sandro Márcio Tonhato, licenciado em Geografia;  Lore
Kaiser  Grzybowski,  licenciada  em  Letras;  Fátima  A.  Gimenes  de  Oliveira,
licenciada em Pedagogia e com perita Jaqueline Mafioletti Zatta, bacharel em
Enfermagem, após análise documental e verificação in loco, manifesta parecer
favorável  à  renovação  do  reconhecimento  do  curso  e  informa  no  relatório
circunstanciado:

Os  Relatórios  Finais  estão  arquivados  em  local  próprio  (…).  Com
relação aos recursos e materiais pedagógicos que a Instituição
dispõe: A instituição dispõe dos seguintes materiais que encontram-se
a  disposição  dos  educadores  e  alunos,  que  são:  Laboratório  de
informática  equipado (…);  A biblioteca  ocupa espaço  condizente  as
necessidades  dos  alunos  com  acervo  específico  (…);  Laboratório
específico do curso com relação de equipamentos, vidrarias, Kit's, etc. 

(…) Termos de Convênio para concessão de Estágio Obrigatório com
as  seguintes  instituições:  Hospital  e  Maternidade  Cataratas  (…);
Hospital  Municipal  de  Foz  do  Iguaçu  (…);  Hospital  Ministro  Costa
Cavalcanti  (…).  Com  relação  às  Práticas  Previstas: A instituição
enumerou  série  de  relatos  de  visitas  externas  em  instituições,
palestras, entre outros, possibilitando ao aluno conseguir aliar a teoria
à prática diária  da profissão (…).  Quanto ao Certificado de Vistoria
emitido pelo 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros, foi  anexado o
vigente com período de 08/12/14 à 09/12/15. Com relação ao Laudo
emitido pela Vigilância Sanitária do município de Foz do Iguaçu, foi
anexada a nº 172557/2014, com vigência de 21/12/14 à 21/12/15. 

(…) A Coordenadora do Curso faz o acompanhamento e se preciso
intervenções junto à aplicabilidade do Plano de Curso, como avaliação,
acompanhamento das aulas de laboratório entre outras (…).

Consta à fl. 413, o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia  do  NRE de Foz do Iguaçu,  de  15/06/15,  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,  pelo
Parecer nº 1227/15 – CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento
do curso.
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1.5 Parecer DET/SEED

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
212/15 – DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento  do
Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e
Segurança,  concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio e alteração do
Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 421/11, de 26/05/11. 

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.

A renovação do credenciamento para a oferta de cursos da
Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  obtida  pela  Resolução
Secretarial nº 2107/11, de 24/05/11, pelo prazo de 05 anos, a partir do início do
ano de 2011, expirará ao final do ano de 2015. Em consulta ao Protocolo Geral
do Estado à fl. 429, consta que a instituição de ensino deu início à solicitação de
renovação do credenciamento em 23/06/15, pelo protocolo nº 13.660.739-1. 

Sobre a justificativa da instituição de ensino, do atraso no
envio  da  solicitação  da  renovação  do  reconhecimento  do  curso,  há  que  se
afirmar a desconformidade com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR, tendo em
vista que o prazo limite para o envio do pedido seria de 180 dias antes de
31/12/14,  portanto,  o  atraso  não  possui  vinculação  à  paralisação  dos
professores.

Foram  apensados  ao  processo  às  fls.  429  a  434:  as
informações sobre as vagas do Estágio Profissional Supervisionado, cópia da
consulta ao Protocolo Geral do Estado e cópia da Matriz Curricular. 

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, concomitante
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e/ou subsequente  ao Ensino Médio,  carga horária de  1440 horas,  mais 600
horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 2040 horas, 30 vagas
por turma, período mínimo de integralização do curso de 30 e 53 meses, regime
de matrícula modular, presencial, do Centro de Educação Profissional de Foz do
Iguaçu,  do  município  de  Foz  do  Iguaçu,  mantido  pelo  Centro  de  Ensino
Profissional e Pós-Graduação do Oeste do Paraná Ltda, 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) às  alterações  do  Plano  de  Curso,  de  acordo  com  o
descrito neste Parecer.

A mantenedora deverá garantir a infraestrutura adequada e
as condições sanitárias e de segurança, necessárias para o funcionamento da
instituição de ensino e o desenvolvimento das atividades escolares.

Recomenda-se  à  mantenedora  que  a  formação
pedagógica  dos  docentes  e  da  coordenação  do  curso  que  não  possuem
licenciatura, seja ação a ser implementada. 

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,  com  especial  atenção  aos  prazos  estabelecidos,  quando  da
solicitação da renovação do 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

Sandra Teresinha da Silva
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, 17 de novembro de 2015.

Shirley Augusta de sousa Piccioni
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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