
PROCESSO N° 161/15                                      PROTOCOLO Nº 12.140.202-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 57/15             APROVADO EM  14/04/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SEMEAR

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU 

ASSUNTO: Pedido de  renovação do reconhecimento  do  Curso  Técnico  em 
Estética  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança, 
concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio e de alteração 
do Plano do Curso aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 145/10, de 
02/03/10. 

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT  

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 
185/15 - SUED/SEED de 20/02/15, encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado no NRE de Foz do Iguaçu, em 29/11/13, de interesse do Centro de 
Educação Profissional Semear, do município de Foz do Iguaçu, mantido pelo 
Centro de Educação Profissional Semear Ltda que, por sua direção, solicita a 
renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Estética  –  Eixo 
Tecnológico: Ambiente,  Saúde e Segurança, concomitante e/ou subsequente 
ao  Ensino  Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer 
CEE/PR nº 145/10, de 02/03/10 (fl. 34). 

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 1072/10, de 22/03/10, pelo prazo de 
05 anos, a partir de 07/07/10 até 07/07/15. Pelo protocolo nº 13.570.733-3, de 
08/04/15, foi solicitada a renovação do credenciamento.

O  Curso  Técnico  em  Estética  –  Eixo  Tecnológico: 
Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  concomitante  e/ou  subsequente  ao  Ensino 
Médio obteve a renovação do reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 
1139/10, de 24/03/10, pelo prazo de 05 anos, a partir de 07/07/08 até 07/07/13 
(fl. 33). 

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.
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1.1 Dados Gerais do Curso (fls. 34 e 35)

Curso: Técnico em Estética 
Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 
Regime de funcionamento: 
–as aulas serão quinzenais, aos sábados e domingos das 
8 horas às 13 horas e das 14 horas às 18 horas
–domingos das 8 horas às 13 horas
Regime de matrícula: modular
Carga horária: 1.200 horas 
Período de integralização do curso: mínimo de 24 meses 
e o máximo de 05 anos
Requisitos de acesso:  ter  concluído o Ensino Médio ou 
estar cursando a 3ª série do Ensino Médio.
Número de vagas: 25 alunos 
Modalidade  de  oferta:  presencial,  concomitante  e/ou 
subsequente ao Ensino Médio

1.2 Perfil Profissional: (fl. 36)

- Perfil Profissional de Conclusão de Curso

O Técnico em Estética trata do embelezamento, promoção, proteção, 
manutenção  e  recuperação  estética  da  pele.  Seleciona  e  aplica 
procedimentos e recursos estéticos, utilizando produtos cosméticos, 
técnicas  e  equipamentos  específicos,  de  acordo  com  as 
características  e  necessidades  do  cliente.  Utiliza  técnicas  de 
atendimento  ao  cliente,  orientando-o  sobre  ações  de  proteção  à 
saúde cutânea.

Módulo I

-  Perfil  de  Qualificação  Profissional  do  Auxiliar  de  Estética 
Corporal

O Auxiliar de Estética Corporal desenvolve atividades para manejar 
técnicas de Estética Corporal como, Massagem Redutora e Estética, 
incluindo uma variada gama de tratamentos para:  celulite,  gordura 
localizada, flacidez e estrias.

Módulo II

- Perfil de Qualificação Profissional do Auxiliar de Terapia Capilar 
e Maquilagem

O Auxiliar  de  Terapia  Capilar  e  Maquilagem desenvolve atividades 
através de técnicas de tratamentos modernos nos casos de caspas, 
seborreia,  queda  e  recuperação  do  fio  do  cabelo,  bem  como  a 
aplicação de maquilagem profissional e social atuando em clínicas de 
estética ou salões de beleza.
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Módulo III

- Perfil de Qualificação Profissional do Auxiliar de Estética Facial

O  Auxiliar  de  Estética  Facial  desenvolve  atividades  através  de 
técnicas  avançadas no combate  aos  sinais  do  tempo,  ou seja,  os 
sinais naturais do envelhecimento da pele, quais sejam as rugas e a 
flacidez.

Módulo IV

- Perfil de Qualificação Profissional do Auxiliar de Depilação

O Auxiliar de Depilação desenvolve atividades de depilação utilizando 
diversos  tipos  de  ceras  podendo  atuar  em  clínicas  de  estética  e 
salões de beleza.

1.3Matriz Curricular (fl. 154)
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1.4 Certificação (fl. 218)

A certificação do Curso Técnico em Estética será de acordo com a 
aprovação em cada módulo concluído, na seguinte forma:

–Será conferido o certificado de “Auxiliar de Esteticista Corporal” ao 
aluno que concluir com êxito o primeiro módulo.
–Será  conferido  o  certificado  de  “Auxiliar  de  Terapia  Capilar  e 
Maquilagem” ao aluno que concluir com êxito o segundo módulo.
–Será  conferido  o  certificado  de  “Auxiliar  de  Esteticista  Facial”  ao 
aluno que concluir com êxito o terceiro módulo.
–Será conferido o certificado de “Auxiliar de Depilação” ao aluno que 
concluir com êxito o quarto módulo.
–Será conferido o Diploma de “Técnico em Estética” ao aluno que 
concluir  com  êxito  os  quatro  módulos  e  ter  apresentado 
documentação  comprobatória  de  conclusão  do  Ensino  Médio  ou 
equivalente.

1.5 Articulação com o Setor Produtivo 

A instituição de ensino mantém convênios com:

–Leici Comercial Produtos Naturais Ltda
–Centro  de  Integração  Empresa–Escola  do  Paraná 

CIEE/PR
–Clínica Magras

Os  termos  de  convênio  e  cooperação  técnica  estão 
anexados às fls. 158 e 159, 338, 338A e 378.

1.6 Relatório de Autoavaliação do Curso (fl. 315)
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1.7 Coordenação de Curso (fl. 162)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Maria da Glória Karan Marquetti
-Fisioterapia
-Especialização  Profissional  em 
Fisioterapia Dermatofuncional

Coordenação de Curso 

1.8 Comissão de Verificação (fl. 342)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo nº 69/14, de 26/02/14, NRE de Foz do Iguaçu, integrada pelos 
técnicos  pedagógicos:  Sandro  Márcio  Tonhato,  licenciado  em  Geografia; 
Fátima Aparecida Gimenes de Oliveira, licenciada em Pedagogia e como perita 
Karina  Pereira  Rios,  com  formação  em  Fisioterapia,  especialização  em 
Fisioterapia Dermatofuncional, emitiu laudo técnico favorável à renovação do 
reconhecimento do curso. 

1.9 Parecer DET/SEED (fls. 402 e 403)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
09/15–DET/SEED,  encaminha o processo ao CEE/PR para a renovação do 
reconhecimento do curso e alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer 
CEE/PR nº 145/10 de 02/03/10.

1.10Alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo 
Parecer CEE/PR nº 145/10 de 02/03/10.

 Dados Gerais do Curso (fl. 365):

- Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

-  Regime de funcionamento: o curso funcionará nas sextas 
feiras no turno noturno e nos sábados e domingos no turno diurno:

–às sextas feiras quinzenalmente das 18 horas e 30 minutos às 22 
horas
–sábados das 08 horas às 13 horas e das 14 horas às 18 horas
–domingos das 08 horas às 13 horas 
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- Matriz Curricular (fl. 366)

PROCESSO N° 161/15
MK                                                                                                                                                                                                                                                  6



2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do 
Curso Técnico em Estética–Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, 
concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio e de alteração do Plano de 
Curso aprovado pelo Parecer CEE/PR nº 145/10 de 02/03/10.  

A Comissão de Verificação relata às fls. 347 e 348, que a 
instituição de ensino possui laboratório de Estética com grande quantidade de 
materiais.  Dispõe  de  ambientes  com acessibilidade.  A biblioteca  contempla 
acervo bibliográfico específico para o curso. 

Os  docentes  possuem  habilitação  de  acordo  com  as 
disciplinas indicadas.

Consta à fl.  408,  o Certificado de Vistoria  do Corpo de 
Bombeiros, de 03/05/13 e à fl.  407, declaração da direção da instituição de 
ensino, de 17/03/15, referente ao Relatório, a qual declara:

(…) encontra-se em trâmite junto à Polícia Militar do Paraná – Corpo 
de  Bombeiros,  o  pedido  do  Projeto  de  Prevenção  de  Incêndio, 
protocolado  desde  08  de  agosto  de  2013.  Tal  prazo  se  estendeu 
devido à grande demanda de empresas que dependem da aprovação 
do  Corpo  de  Bombeiros  para  manterem-se  de  forma  legal.  Por 
diversas  vezes  entramos  em  contato  com  o  setor  responsável  e 
obtivemos  respostas  de  que  o  processo  está  lento  pela  falta  de 
efetivo  em  Foz  do  Iguaçu,  ocasionando  atraso  e  vistorias  nos 
estabelecimentos  comerciais,  emissão  dos  laudos,  bem  como 
aprovação de Projetos de Prevenção de Incêndio. Informamos que os 
cuidados contra incêndio para manter a segurança e melhor atender 
nossos alunos estão sendo tomados, como: extintores. Iluminação de 
emergência e adesivos identificando a saída.

Consta à fl. 110, parecer técnico do Arquiteto e Urbanista 
solicitado  pela  mantenedora  da  instituição  de  ensino,  com  esclarecimentos 
acerca  das  condições  físicas  para  o  funcionamento  das  aulas  no  referido 
Centro, de 31/05/13, o qual informa:

(…) As sinalizações de emergência são expostas. A manutenção dos 
extintores  é  feita  anualmente.  Nos  laboratórios  que  manuseiam 
produtos químicos é obrigatório o uso de equipamentos de proteção. 
As  mangueiras  de  prevenção  contra  incêndio  estão  em  perfeitas 
condições  de  uso,  são  testadas  anualmente.  Todos  os  requisitos 
estabelecidos e exigidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Vigilância 
Sanitária são atendidos.
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Foram apensados ao processo em 18/03/15 e 07/04/15: 
declaração  da  direção  da  instituição  de  ensino;  documentos  da  Vigilância 
Sanitária; do Corpo de Bombeiros e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
às fls. 407 a 416.

II – VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em 
Estética–Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, concomitante e/ou 
subsequente ao Ensino Médio, regime de matrícula modular, carga horária de 
1.200  horas,  período  mínimo  de  integralização  do  curso  de  24  meses,  25 
alunos por turma, presencial, do Centro de Educação Profissional Semear, do 
município de Foz do Iguaçu,  mantido pelo Centro de Educação Profissional 
Semear Ltda, pelo prazo de 05 anos,  a partir  de 07/07/13 até 07/07/18,  de 
acordo com as Deliberações nº 09/06 e nº 02/10–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  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)  adequar  o  Plano  de  Curso,  de  acordo  com  a 
Deliberação nº 05/13, de 10/12/13–CEE/PR, que dispõe sobre as normas para 
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

c) atender o contido na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, de 
04/10/13,  que  dispõe  sobre  as  normas  para  a  regulação,  supervisão  e 
avaliação  da  Educação  Básica,  quando  da  solicitação  da  renovação  do 
reconhecimento do curso, de acordo com o prazo estabelecido no artigo 48.
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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.

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

                           

          Curitiba, 14 de abril de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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