
PROCESSO N° 903/15                                  PROTOCOLO Nº 13.678.616-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 634/15            APROVADO EM 07/12/15

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

INTERESSADO:  CENTRO FORMADOR DE RECURSOS  HUMANOS CAETANO
MUNHOZ DA ROCHA

MUNICÍPIO: CURITIBA 

ASSUNTO:  Pedido de renovação do credenciamento da instituição de ensino para
oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

                         
I – RELATÓRIO

 1. Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo ofício  nº  1409/15-
SUED/SEED, de 02/10/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado em
07/07/15,  no  NRE  de  Curitiba,  de  interesse  do  Centro  Formador  de  Recursos
Humanos Caetano Munhoz da Rocha, do município de Curitiba que, por sua direção,
solicita  renovação  do  credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  de
cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da
Rocha,  localizado na Rua José Veríssimo, s/nº,  Bairro  Tarumã,  no município  de
Curitiba,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná, obteve  a  renovação  do
credenciamento para oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio pela Resolução Secretarial nº 18/12, de 02/01/12, pelo prazo de 05 anos, a
partir do início do ano de 2011 até o final do ano de 2015.
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 1.2 Cursos Autorizados e Reconhecidos (fl. 414)

Obs.: Encontra-se em trâmite neste CEE/PR o protocolado nº 13.364.711-2, solicitando o reconhecimento 
do Curso Técnico em Prótese Dentária, subsequente ao Ensino Médio.

 1.3 Relatório de Avaliação Interna da Instituição (fl. 404)
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1.4 Comissão de Verificação (fl. 422)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
364/15,  de  24/08/15,  do  NRE  Curitiba,  integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:
Débora Itália dos Reis, licenciada em Letras; Fernanda Giselly Matsuda, licenciada
em Educação Artística; Carla Regina de Melo Souza, bacharel em Fisioterapia e
Clifford Wengerkiewicz Bordignon, bacharel em Odontologia, emitiu o laudo técnico
favorável à renovação do credenciamento da instituição de ensino, conforme segue:

(…)

Para atender as demandas, com oferta de cursos na sede e descentralizadas,
o referido Centro teve suas ações fortalecidas através de investimentos para
a aquisição de materiais didáticos, equipamentos de informática, sistema de
gestão escolar, sistema de gestão de supervisão dos cursos, o que contribuiu
decisivamente para a melhoria da formação profissional e da qualidade dos
cursos ofertados.
(…) A sede dispõe de 10 salas de aula, auditório, biblioteca, 04 laboratórios
de Odontologia, laboratório de Informática,  01 laboratório de Bioquímica, 02
laboratórios  de  Enfermagem,  01  sala  de  esterilização,  01  expurgo,  01
vestiário, 01 guarda e distribuição de material esterilizado e demais ambientes
pedagógicos e administrativos organizados.
(…) Visando garantir a execução das turmas descentralizadas, a instituição
de ensino elaborou e disponibilizou uma série de materiais de consumo, como
material administrativo, de higiene e limpeza, além de material didático e de
um conjunto  de apostilas para atender as disciplinas constantes na Matriz
Curricular.
(…) A instituição de ensino oferta cursos técnicos e livres para funcionários da
Secretaria da Saúde do Paraná, nas 22 Regionais existentes no Estado. É
responsável pela guarda e expedição de toda a documentação que envolve
os cursos ofertados.
(…) A oferta de turmas na sede e descentralizadas vem garantindo o acesso
dos trabalhadores do SUS a sua formação para a regularização do exercício
profissional.
(…)  Houve  uma  significativa  ampliação  no  quadro  de  docentes,  com  a
integração dos docentes da Escola de Saúde Pública e contratação de novos
servidores, para atender a nova política de gestão na educação em saúde
SESA. A renovação do número de servidores garantiu também uma melhor
qualificação  do  quadro  de  docentes,  com  a  ampliação  da  formação  e
especialização disponíveis para o exercício da docência.
(…) Durante este período foi investido na qualificação dos docentes através
de  parceria  com  o  Ministério  da  Saúde,  como  parte  da  proposta  para  o
fortalecimento das escolas técnicas do Sistema Único de Saúde. Foi ofertado
a três docentes a participação em Mestrado Profissional em Saúde e Gestão
do Trabalho. Outros dois docentes estão cursando especialização em Gestão
do Trabalho e Educação em Saúde e Especialização em Gestão Pública.
(…)  Para  os  docentes  e  coordenadores  das  turmas  das  sedes  e
descentralizadas foram realizadas capacitação Didático Pedagógicas a fim de
proporcionar uma reflexão da prática pedagógica.
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(…) para atender os cursos realizados nos períodos de 2011 a 2015, foram
capacitados e,  ainda,  em fase de capacitação, 542 instrutores,  sendo 126
instrutores para Curso Técnico de Vigilância da Saúde, 50 para Enfermagem,
50 para Saúde Bucal/Auxiliar de Saúde Bucal, 10 para Análises Clínicas, 10
para Hemoterapia e 06 para Prótese Dentária. 
(…) 240 instrutores foram capacitados para o curso de Formação Inicial de
Agente Comunitário  de Saúde e 50 instrutores para Formação Inicial  para
Agente de Combate às Endemias.
(…) A parceria com o Ministério da Saúde, permitiu a renovação dos móveis
para os laboratórios de práticas e salas de aula,  bem como a compra de
equipamentos  para  os  diversos  laboratórios  e  recursos  de  multimídia.  A
relação dos equipamentos e materiais encontra-se em anexo no Volume I.
(…) Foram elaborados materiais didáticos para todos os cursos.
(…)  A  partir  do  ano  de  2010  o  acervo  bibliográfico  do  referido  Centro,
incorporou  o  acervo  bibliográfico  e  audiovisual  da  Secretaria  da  Saúde,
ampliando significativamente o número de volumes e recursos audiovisuais.
(…) A biblioteca está passando por reestruturação com a implantação de um
novo sistema PERGAMO e também a possibilidade de acesso dos alunos à
biblioteca virtual em saúde da BIREME(OPAS-OMS).
(…) Na análise dos egressos, a instituição de ensino justifica que os principais
motivos de desistências, tanto nas turmas da sede como descentralizadas,
podem ser  classificados em:  problemas de saúde,  mudança  de endereço,
demissão do emprego ou cargo (ACS), dificuldades quanto ao deslocamento
até o local do curso, mudanças de gestores durante a operacionalização das
turmas. Para as próximas turmas a meta é reduzir o índice de evasão abaixo
de 5%.
(…)  As  reprovações  estão  vinculadas  à  dificuldade  de  acompanhamento,
apesar  das  sucessivas  oportunidades  de  recuperação  oferecidas  pelos
docentes. 
(…) Foi apresentado  o Laudo do Corpo de Bombeiros, válido até 03/07/16 e
a Licença Sanitária com  prazo de validade até 02/07/18.

Consta  à fl.  412, o  Termo de Responsabilidade exarado pelo
NRE de  Curitiba,  de  27/08/15,  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.

1.5 Parecer CEF/SEED  

 A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 1391/15 –
CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  renovação  do  credenciamento  da
instituição de ensino.

 1.6 Parecer DET/SEED

 A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 254/15–
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DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  a  renovação  do
credenciamento da instituição de ensino.
 
 2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  renovação  do  credenciamento  da
instituição de ensino para oferta de cursos da Educação Profissional  Técnica de
Nível Médio.

 O processo foi  convertido em diligência junto à SEED/PR em
19/10/15, para nova composição da Comissão de Verificação, conforme o § 1º do
art.  12,  das  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR:  “  A  Comissão  de  Verificação  será
composta por no mínimo três membros, sendo dois professores e um profissional
com formação específica na etapa ou modalidade em averiguação”. Retornou a este
CEE/PR em 30/11/15, com o cumprimento do solicitado anexado à fl. 422.

A  Comissão  de  Verificação  informa  em  seu  relatório
circunstanciado que a instituição de ensino apresenta condições de infraestrutura,
recursos humanos habilitados e recursos pedagógicos para a oferta de cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto  somos  favoráveis  à  renovação  do
credenciamento  do  Centro  Formador  Caetano  Munhoz  da  Rocha,  município  de
Curitiba,  mantido pelo Governo do Estado do Paraná, para a oferta de cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir
do início do ano de 2016 até o final do ano de 2025,  de acordo com as Deliberações
nº 03/13 e nº 05/13–CEE/PR.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de renovação do credenciamento;

b) o processo à instituição de ensino para constituir  acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

                                                                   Shirley Augusta de Sousa Piccioni
 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, 07 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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