
PROCESSO N° 1086/15                        PROTOCOLO Nº 13.638.970-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 721/15                    APROVADO EM 10/12/15

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL UNITEC

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de  autorização para funcionamento do Curso Técnico em
Nutrição  e  Dietética  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS

I – RELATÓRIO
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1694/15
-SUED/SEED,  de  12/11/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado  no  NRE  de  Curitiba,  em  03/06/15,  de  interesse  da  Centro  de
Educação Profissional UNITEC, do município de Curitiba que, por sua direção,
solicita a autorização para funcionamento do Curso Técnico em  Nutrição e
Dietética  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde, subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional UNITEC, localizado na
Avenida Sete de Setembro, nº 2654, Centro, do município de Curitiba,  mantido
pelo  Centro  de  Educação  Profissional  –  UNITEC  Paraná  S/S  Ltda,  foi
credenciado  para  a  oferta  de  cursos  da  Educação  Educação  Profissional
Técnica  de Nível  pela  Resolução  Secretarial  nº  6610/12,  de  05/11/12,  pelo
prazo de cinco anos, a partir da data da publicação em DOE, de 21/11/12 até
21/11/17.

1.2  Dados Gerais do Curso (fl. 249)

 Curso: Técnico em Nutrição e Dietética
 Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

Carga horária: 1200 horas
 Regime de funcionamento:  2ª  a  6ª  feira,  nos períodos  

manhã, tarde e noite
 Regime de matrícula: modular
 Número de vagas: 35 alunos por turma
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Período de integralização do curso: mínimo 18 meses e  
máximo de 60 meses

 Requisito de acesso: estar cursando a 2ª ou 3ª série do  
Ensino Médio ou tê-lo concluído e comprovar idade mínima
de 16 anos no início do curso

 Modalidade de oferta: presencial, subsequente e/ou  
concomitante ao Ensino Médio

 1.3 Perfil Profissional (fl. 270)

 Auxiliar em Cozinha

O  profissional  formado  nos  módulos  I  e  II  terá  a  titulação  de
Qualificação Profissional em Auxiliar de Cozinha e estará habilitado a
auxiliar o Técnico em Nutrição e Dietética, bem como, o nutricionista, no
preparo e organização do local de trabalho. Realizar corte, lavagem,
separação, escolha de legumes, carnes, grãos. Escolher os alimentos,
escorrer,  colocar  para  cozinhar,  temperar,  experimentar,  cuidar  da
higienização  do  local  de  trabalho.  Receber  e  armazenar  gêneros
alimentícios.  É  responsável  por  garantir  alimentos  mais  seguros  e
proteger a saúde dos consumidores. Realizar preparações prévias de
molhos,  massas,  cremes  e  guarnições,  sempre  de  acordo  com  as
condições de segurança no local de trabalho.

Técnico em Nutrição e Dietética

Acompanha  e  orienta  as  atividades  de  controle  de  qualidade  –
higiênico-sanitárias em todo o processo de produção de refeições e
alimentos.  Acompanha  e  orienta  os  procedimentos  culinários  de
preparo  de  refeições  e  alimentos.  Acompanha  e  orienta  os
procedimentos  culinários  de  preparo  de  refeições  e  alimentos.
Coordena a execução das atividades de porcionamento, transporte e
distribuição  de  refeições.  Realiza  pesagem  de  pacientes  e  aplica
outras técnicas de mensuração de dados corporais para subsidiar a
avaliação  nutricionais.  Avalia  as  dietas  de  rotina  com a  prescrição
dietética,  indicada  pelo  nutricionista.  Participa  de  programas  de
educação alimentar.
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1.4 Matriz Curricular (fl. 279)
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  1.5 Certificação (fl. 255)

O  certificado  de  Auxiliar  de  Cozinha  poderá  ser  expedido  para  os
alunos  maiores  de  18  anos  que  concluírem  os  módulos  I  e  II  e
comprovarem a conclusão do Ensino Médio.
O aluno ao concluir o curso, de acordo com a organização curricular
aprovada  e  comprovar  a  conclusão  do  Ensino  Médio,  receberá  o
diploma de Técnico em Nutrição e Dietética.

1.6 Comissão de Verificação (fl. 237)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 232/15, de 20/07/15, do NRE de Curitiba,  integrada pelos
técnicos pedagógicos: Patrícia Lummertz Blauth, bacharel em Engenharia de
Alimentos; Fernanda Giselly Matsuda, licenciada em Educação Artística; Vera
Lúcia Bergamini Erbe, licenciada em História e como perita, Viviane Cristina
Coelho Martins, bacharel em Nutrição,  após análise documental e verificação
in loco, relata a seguir:

(…)  A   instituição  de  ensino  justifica  a  implantação  do  curso,
considerando  as  incessantes  transformações  na  sociedade,
requerendo  das  instituições  uma  ótica  voltada  para  a  ocupação
profissional. Portanto, a proposta de trabalho da instituição é apoiada
em  uma  pesquisa  local.  Sinaliza  a  importância  do  profissional  de
Nutrição, uma vez que está cada vez mais em ascensão dentro da área
da saúde, com a finalidade e desenvolver atividades fundamentais para
preservação e promoção da qualidade de vida.
(…) O prédio se apresenta em ótimas condições de funcionamento com
os  setores  administrativos  e  pedagógicos  devidamente  organizados.
Dispõe  de  instalações  e  ambientes  adequados  para  portadores  de
necessidades especiais como banheiro adaptado e elevador.
(…)   Apresentou  a  Licença  Sanitária  com o  prazo  de  validade  até
13/05/16, bem como, o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros
com validade até 07/08/15 e comprovante de pagamento referente à
taxa do Corpo de Bombeiros, com data de autentificação em 28/08/15.
(…) O corpo docente possui habilitação de acordo com as disciplinas
indicadas.
(…) Os convênios foram firmados com IEL – Instituto Euvaldo Lodi e
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola do Paraná. Através dos
termos de cooperação técnica, será oportunizado aos alunos contato
direto com a prática dos conteúdos científicos e teóricos,  estudados
durante o Curso, como: visitas técnicas, workshops, entrevistas, estudo
de casos, pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas e observações
de rotina de setores e departamentos autorizados pela concedente em
dia e hora previamente agendados entre as partes interessadas.
(…) Dispõe de biblioteca com acervo  bibliográfico específico  para o
curso.
(…) Possui laboratório de Informática equipado com 17 computadores
conectados à internet.
(…) Conta com laboratório específico para o curso.
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Consta à fl. 260, o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de Curitiba, de 31/07/15, 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.
 
 1.7 Parecer CEF/SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1764/15–CEF/SEED, manifesta-se favorável à autorização para funcionamento
do curso.

1.8 Parecer DET/SEED

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
288/15–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 Nutrição e Dietética – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio.

Segundo a Comissão de Verificação a instituição de ensino
apresentou Certificado de Vistoria  do Corpo de Bombeiros com o prazo de
validade expirado em 07/08/15,  já com o processo em trâmite. 

A perita aponta a necessidade da aquisição de pelo menos
um  exemplar  do  Manual  de  Controle  Higiênico  Sanitário  e  Serviços  de
Alimentação e de uma balança de precisão para o laboratório do Curso.

 De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação,  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de  infraestrutura
adequada,  recursos  humanos,  materiais,  pedagógicos,  ambientais  e
tecnológicos, em cumprimento às Deliberações nº 03/13-CEE/PR. Portanto, em
suas atuais condições, atende aos quesitos legais para a oferta do curso.

Foi apensada ao processo à fl. 289,  perfil de Auxiliar em
Cozinha.
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II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento do Curso Técnico em Nutrição e Dietética – Eixo Tecnológico:
Ambiente  e  Saúde,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  pelo
prazo de 18 meses, a partir da data da publicação do ato autorizatório, carga
horária de 1200 horas,  regime   de   matrícula   modular,  período   mínimo  de 
integralização  do  curso  de 18 meses,  35  vagas por  turma,  presencial,   do
Centro de Educação Profissional UNITEC, município de Curitiba,  mantido pelo
Centro de Educação Profissional UNITEC Paraná S/S Ltda, de acordo com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

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,  com
especial  atenção  à  atualização  do  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros que teve o prazo expirado já com o processo em trâmite.

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;

 d) atender a solicitação da perita em relação à aquisição de
exemplar do Manual de Controle Higiênico Sanitário e Serviços de Alimentação
e de uma balança de precisão para o laboratório específico do Curso.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação  para  a  expedição  do  ato  de  autorização  para  funcionamento  do
curso;
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b) o processo à instituição de ensino para constituir acervo
e fonte de informação.

É o Parecer.

 Clemencia Maria Ferreira Ribas
            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, 10 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE-PR
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