
PROCESSO N° 1325/14                         PROTOCOLO Nº 13.116.863-2

PARECER CEE/CEMEP Nº 638/15                     APROVADO EM 07/12/15

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

INTERESSADO: ESCOLA INTEGRAÇÃO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: TIBAGI

ASSUNTO: Pedido de  autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Enfermagem – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente
ao Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I – RELATÓRIO
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1430/14
-SUED/SEED,  de  04/12/14,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Ponta Grossa, em 13/03/14, de interesse da Escola
Integração – Educação Infantil e Ensino Fundamental, do município de Tibagi
que,  por  sua  direção,  solicita  a autorização  para  funcionamento  do  Curso
Técnico em  Enfermagem – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente
ao Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino

A  Escola  Integração  –  Educação  Infantil  e  Ensino
Fundamental,  localizada  na  Rua  José  Maria  Nocera,  nº  882,  Centro,  do
município de Tibagi,  mantido pelo Centro Educacional de Tibagi Ltda ME, foi
credenciada para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial nº
63/13, de 10/01/13, a partir da publicação em DOE, pelo prazo de cinco anos,
de 15/01/13 até 15/01/18.

1.2  Dados Gerais do Curso (fl. 1168)

 Curso: Técnico em Enfermagem
 Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

Carga horária:  1200 horas mais 600 horas de Estágio  
Profissional Supervisionado, totalizando 1800 horas

 Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 18 horas e 40  
minutos às 22 horas  e 30 minutos

 Regime de matrícula: semestral
 Número de vagas: 30 alunos por turma
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Período de integralização do curso: mínimo 15 meses e  
máximo de 60 meses

 Requisito de acesso: conclusão do Ensino Médio, idade  
igual ou superior a 18 anos no ato da matrícula

 Modalidade de oferta: presencial, subsequente ao Ensino  
Médio

 1.3 Perfil Profissional (fl. 1170)

Auxiliar de Enfermagem

O Auxiliar de Enfermagem detém conhecimentos técnico-científico que
lhes  permitem  participar  de  forma  consciente  na  sociedade  e  no
mundo do trabalho.  Atua na observação, reconhecimento,  descrição
de sinais  e  sintomas,  executando ações de tratamento simples em
equipe  de  enfermagem  e  multiprofissional  com  a  supervisão  do
Enfermeiro.  Desenvolve  atividades  de  promoção,  prevenção,
recuperação  e  reabilitação  dos  processos  saúde-doença.  Colabora
com  atendimento  das  necessidades  de  saúde  dos  pacientes  e
comunidade em todas as faixas etárias. Orienta e prepara o paciente
para  exames.  Realiza  curativos,  administração  de  medicamentos  e
vacinas, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação dos
sinais vitais, dentre outros.

Técnico em Enfermagem

Atua  na  promoção,  prevenção,  recuperação  e  reabilitação  dos
processos  de  saúde  e  doença.  Colabora  com  o  atendimento  das
necessidades  de  saúde  dos  pacientes  e  comunidade  em todas  as
faixas etária. Promove ações de orientação e preparo dos pacientes
para exames. Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos,
administração de medicamentos e vacinas,  nebulizações,  banho de
leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, dentre
outros.  Presta  assistência  de  enfermagem  a  pacientes  clínicos  e
cirúrgicos.
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1.4 Matriz Curricular (fl. 1165)
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  1.5 Certificação

O aluno ao concluir os três primeiros semestres do curso, receberá o
certificado de Auxiliar de Enfermagem.
O aluno ao concluir o curso de acordo com a organização curricular
aprovada, receberá o diploma de Técnico em Enfermagem.

1.6 Articulação com o Setor Produtivo

A instituição de ensino mantém convênios com:

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência  
Hospital Luiza Borba Carneiro de Tibagi
Assistência ao Idoso – Casa Nosso Sossego

 Associação de Amigos dos Idosos de Tibagi – AAMIT
Hospital Dr. Feitosa de Telêmaco Borba

 Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Ventania

Os  termos  de  convênio  estão  anexados  às  fls.  1035  a
1051.

1.7 Coordenação de Curso (fl. 507)

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Patrícia Costa Carneiro Licenciatura em Enfermagem
Especialização em Saúde do Trabalho
Especialização em Enfermagem de 
Emergência

Coordenação de Curso  
Coordenação de Estágio

 1.8 Critérios de Avaliação (fl. 471)
 (...)

A avaliação será por notas:
9,0 a 10,0 - aprendizagem plena
8,0 - aprendizagem  parcialmente plena
7,0 - aprendizagem suficiente
0,0 a 6,9 - aprendizagem  insuficiente

 Os  critérios  de  aproveitamento  e  experiências  anteriores
estão descritos à fl. 472.
 
  O Plano de Avaliação do Curso está anexado à fl. 929.

 O Plano de Estágio está anexado à fl.  428 e as práticas
profissionais estão descritas à fl. 1019.

 Os recursos físicos e materiais estão descritos à fl. 279.
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1.9 Comissão de Verificação (fl. 758)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 193/14, de 27/05/14, do NRE de Ponta Grossa,  integrada
pelos  técnicos  pedagógicos:  Débora  Taborda  Franco,  licenciada  em Física;
Vânia Cristina Rutz da Silva, licenciada em Matemática e como perita Maria
Fernanda  Del  Monaco  Durante,  bacharel  em  Enfermagem,  após  análise
documental e verificação in loco, relata a seguir:

(…) A instituição de ensino apresenta 08 salas de aula,  mobiliadas,
iluminadas  e  arejadas;  sala  de  multimídia  e  demais  ambientes
administrativos, devidamente organizados. Possui rampas de acesso e
um banheiro para portadores de necessidades especiais.
(…) O laboratório de Informática tem 10 computadores com acesso à
internet,  e  uma  biblioteca  com  acervo  bibliográfico  atualizado  e
específico para o curso.
(…)  O  laboratório  de  Enfermagem  está  equipado  com  uma pia  de
granito com duas cubas, banquetas, armários laterais, equipamentos,
tais como: microscópio, um manequim para treinamento de habilidades
em Enfermagem, uma maca, uma cama hospitalar, um berço, extintor
de incêndio, toda parte de vidraria e materiais específicos para o curso.
Os equipamentos e materiais estão descritos às fls. 282 a 285.
(…) Destaca que tanto o ambientes da biblioteca como do laboratório
de Enfermagem são pequenos, mas a instituição já possui projeto de
ampliação.
(…) O corpo docente possui qualificação específica.
(…) Assim, propomos a autorização para o funcionamento do referido
curso.
(…) A Licença Sanitária apresenta prazo de validade até 30/04/16 e o
Laudo do Corpo de Bombeiros até 04/05/16.
(…)  Os  docentes  são  habilitados  de  acordo  com  as  disciplinas
ministradas.

1.10 Parecer DET/SEED

Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 372/14
–DET/SEED,  encaminha o processo de autorização para  funcionamento  do
curso  ao CEE/PR.

2. Mérito

 Trata-se do pedido de autorização para funcionamento do
Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,
subsequente ao Ensino Médio.

A instituição de ensino  solicita  o  credenciamento  para  a
oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no entanto,
já  está  credenciada  para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução
Secretarial nº 63/13, de 10/01/13, a partir de 15/01/13 até 15/01/18.
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Embora o processo tenha sido protocolado em 13/03/14,
sob a égide das Deliberações nº 09/06 e nº 02/10-CEE/PR, a autorização para
funcionamento será concedida com base nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-
CEE/PR.

O processo foi convertido em diligência junto à SEED/PR,
em 27/03/15, para a complementação do despacho nº 1769/14 – NJA/SEED,
Laudos  do  Corpo  de  Bombeiros  e  Vigilância  Sanitária,  correção  da  Matriz
Curricular e nos Dados Gerais do Curso, perfil do Auxiliar de Enfermagem e
termos de convênios. Retornou a este CEE/PR, em 20/08/15, com todas as
informações e correções solicitadas.

Quanto às Certidões Positivas fls. 50, 51,52, constante dos
autos, o Núcleo Jurídico de Administração/SEED, se pronuncia à fl. 1155:

(...)
Apenas com os   documentos   apresentados   não   há   como,   sem
maiores subsídios técnicos, oriundos de profissionais competentes da
respectiva  área  do  conhecimento,  presumir-se  que  a  requerente
efetivamente é dotada da necessária idoneidade econômico-financeiro.
Por  fim,  atestar-se  ou  não  a  idoneidade  econômico-financeiro  da
requerente  é  matéria  não  jurídica,  cuja  análise  depende  de
conhecimentos técnicos contábeis, dentre outros (…)

 Em  face  da  manifestação  do  Núcleo  Jurídico  de
Administração/SEED, o processo foi encaminhado à Assessoria Jurídica deste
CEE/PR, que informa à fl. 1204:

(…) Considerando que a partir da vigência da Deliberação nº 02/10-
CEE/PR, revogada pela atual Deliberação nº 03/13-CEE/PR, não mais
são exigidas Certidões a respeito da pessoa jurídica e das pessoas dos
sócios,  resta,  pois,  irrelevante  esta  análise  no  presente  feito.  Desta
forma,  não  se  vê  óbice  à  análise  do  pleito  de  autorização  de
funcionamento  de  curso  da  Educação Profissional  Técnica  de  Nível
Médio, sendo necessário, evidentemente, o cumprimento dos requisitos
legais e normativos destinados a este pedido. Sugere, seja alertada a
instituição de ensino no sentido de adotar medidas para restabelecer
sua  regularidade  fiscal  perante  os  fiscos  municipal  e  federal,
considerando a situação trazida nas Certidões de fls. 47 e 50 a 52.

 Foi  anexado  à  fl.  1190  o  termo  de  convênio  com  a
empresa Halat Transporte,  que se responsabiliza pelo transporte diário para
que os alunos possam realizar atividade prática e estágios em instituições de
municípios vizinhos.

Em relação às vagas por convênio, a direção  relata que a
Secretaria Municipal de Saúde de Ventania possui 09 vagas;  Hospital Luiza
Borba Carneiro 04 vagas; Hospital Dr. Feitosa 37 vagas; Associação de Amigos
dos Idosos de Tibagi 04 vagas. 
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Foram  apensadas  ao  processo  as  fls.  1179  a  1206,
constando Matriz Curricular, Termos de Convênio de articulação com o setor
produtivo e termo de convênio com a empresa Halat Transportes e Informação
da Assessoria Jurídica/CEE/PR.

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino Médio, pelo prazo de 15 meses, a
partir da data da publicação do ato autorizatório, carga horária de 1200 horas,
mais 600 horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1800 horas,
regime de matrícula semestral, período mínimo de integralização do curso de
15 meses, 30  vagas por turma, presencial, da Escola  Integração – Educação
Infantil  e  Ensino  Fundamental,  município  de  Tibagi,  mantido  pelo  Centro
Educacional de Tibagi Ltda ME, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº
05/13 – CEE/PR.

A mantenedora deverá:

 a)  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;
 

b) adotar medidas para restabelecer sua regularidade fiscal
perante  os  fiscos  municipal  e  federal,  considerando  a  situação  trazida  nas
Certidões de fls. 47 e 50 a 52.

Recomendamos  que  a  formação  pedagógica  da
coordenação e dos docentes 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)  incorporar  os  procedimentos  didático-pedagógicos
apresentados no Plano de Curso ao Regimento Escolar;

 c) atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-
CEE/PR,  com  especial  atenção  aos  prazos  estabelecidos,  quando  da
solicitação do reconhecimento do curso;
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   d) comprovar na ocasião da solicitação do reconhecimento do
Curso, a ampliação dos ambientes da biblioteca e laboratório de Enfermagem,
bem como apresentar,  preferencialmente,  termos de convênio firmados com
instituições vinculadas ao curso no próprio município, com indicação do número
de vagas por convênio e relatório do acompanhamento do estágio.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação  para  a  expedição  do  ato  de  autorização  para  funcionamento  do
curso;

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

É o Parecer.

 Sandra Teresinha da Silva
              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, 07 de dezembro de 2015.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Vice-Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE-PR
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