
PROCESSO N° 468/15                      PROTOCOLO Nº 13.027.124-3

PARECER CEE/CEMEP Nº 07/16                    APROVADO EM 15/02/16

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

INTERESSADO:  CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  MENNA
BARRETO

MUNICÍPIO: PARANAGUÁ

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

RELATOR: PAULO AFONSO SCHMIDT

I – RELATÓRIO
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 695/15
-SUED/SEED,  de  01/06/15,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Paranaguá, em 17/06/14, de interesse do Centro de
Educação Profissional Menna Barreto, do município de Paranaguá que, por sua
direção,  solicita  a autorização  para  funcionamento  do  Curso  Técnico  em
Radiologia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde, subsequente  ao  Ensino
Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino

O  Centro  de  Educação  Profissional  Menna  Barreto,
localizado  na  Rua  Vieira  dos  Santos,  nº  378,  Centro,  do  município  de
Paranaguá, mantido por Jones Braghirolli Menna Barreto - ME , foi credenciado
para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pela
Resolução Secretarial nº 4186/13, de 10/09/13, a partir da publicação em DOE,
pelo prazo de cinco anos, de 24/09/13 até 24/09/18 .

1.2  Dados Gerais do Curso (fl. 498)

 Curso: Técnico em Radiologia
  Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

Carga horária:  1200 horas mais 400 horas de Estágio  
Profissional Supervisionado, totalizando 1600 horas

 Regime de funcionamento: 2ª a 6ª feira, período matutino,  
das 08 horas às 12 horas e 15 minutos, vespertino, das 14
horas às 18 horas e 15 minutos e noturno das 18 horas e   
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30  minutos  às  22  horas  e  45  minutos.  Aos  sábados
períodos matutino e  vespertino, das 08 horas às 12 horas
e das 13 horas às 18 horas

 Regime de matrícula: modular
 Número de vagas: 30 alunos por turma

Período de integralização do curso:   de  2ª  a  6ª  feira,   
mínimo 24 meses e máximo de 60 meses. Sábados 
mínimo de 32 meses e máximo de 60 meses

 Requisito de acesso: conclusão do Ensino Médio,  atestado
do exame de sanidade e capacidade física e exame  
hematológico. Idade igual ou superior a 18 anos

 Modalidade de oferta: presencial, subsequente ao Ensino  
Médio

 1.3 Perfil Profissional (fl. 31)

Auxiliar de Radiologia

Auxilia  o  Técnico  em  Radiologia  (CBO-7664-20),  preparando  o
paciente,  a  sala  de  exame  e  o  material  para  a  realização  do
procedimento.  Após  a  realização  do  exame,  sob  a  supervisão  do
Técnico  em  Radiologia  fará  o  processamento  (revelação)  do  filme
radiológico,  além  do  controle  de  armazenagem  de  materiais  e  da
limpeza  da  processadora.  Prepara  os  equipamentos  e  soluções
química  de  reforço.  Manipula  filmes  radiológicos  e  revela  filmes
radiográficos.  Trabalha  seguindo  normas  de  qualidade,  segurança,
higiene, saúde e proteção ao meio ambiente.

Técnico em Radiologia

Realiza  exames  radiográficos  convencionais.  Processa  filmes
radiológicos,  prepara  soluções  químicas  e  organiza  a  sala  de
processamento. Prepara o paciente e o ambiente para a realização de
exames  nos  serviços  de  radiologia  e  diagnóstico  por  imagem,  tais
como:  mamografia,  hemodinâmica,  tomografia  computadorizada,
densitometria  óssea,  ressonância  magnética  nuclear  e
ultrassonografia. Auxilia na realização de procedimentos de medicina
nuclear e radioterapia. Acompanha a utilização de meios de contrate
radiológicos,  observando  os  princípios  de  proteção  radiológica,
avaliando reações adversas, agindo em situações de urgência, sob a
supervisão de profissional pertinente.
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1.4 Matriz Curricular (fl.463 )
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  1.5 Certificação (fl. 194)

O aluno ao concluir  os dois primeiros módulos do curso, de acordo
com  a  organização  curricular,  receberá  o  certificado  de  Auxilar  de
Radiologia.
O aluno ao concluir o curso, de acordo com a organização curricular
aprovada, receberá o diploma de Técnico em  Radiologia.

1.6 Comissão de Verificação (fl. 543)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 419/15, de 04/11/15, do NRE de Paranaguá,  integrada pelos
técnicos pedagógicos: Elisabete Neves Gerva, licenciada em Matemática, Luci
Costa Pinto,  licenciada em Ciências e como perita  Luize Gonçalves Vizine,
tecnóloga em Radiologia,  após análise documental e verificação in loco, relata
a seguir:

(…) A instituição de ensino está localizada em região próxima ao centro
da cidade, de fácil acesso, com condições adequadas de segurança,
salubridade, higiene e saneamento, conforme a legislação. O prédio
está conservado, em boas condições de uso.
(…) Os documentos que comprovam a legitimidade de constituição e
representação, assim como os do imóvel, encontram-se anexados ao
protocolado.
(…) O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros expirou o prazo
de validade em 27/06/15 e a Licença Sanitária em 26/06/15, já com o
processo em trâmite.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.
(…) A biblioteca está situada em sala própria e o acervo bibliográfico
está de acordo com o Plano do Curso.
(…)  O  Plano  do  Curso  atende  ao  Catálogo  Nacional  de  Cursos
Técnicos.
(…)  A  instituição  de  ensino  mantém  convênios  com
Prestecr – Serviços Técnicos de Radiologia; Ceidim Raio X;
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência;  
Clínica  Médica  São  Paulo;  Hospital  Paranaguá;  Ladi   
Laboratório de Diagnóstico por Imagem.
(…) Dispõe de uma sala com equipamentos de Radiologia
suficientes para as aulas práticas.

1.7 Parecer DET/SEED

Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 108/15
–DET/SEED,  encaminha o  processo de autorização para  funcionamento  do
curso  ao CEE/PR.
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2. Mérito

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

O processo foi convertido em diligência junto à SEED/PR,
em 23/06/15, para a indicação de docentes habilitados e nova composição da
Comissão  de  Verificação,  de  acordo  com a  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR.
Retornou a este CEE/PR em 03/12/15, cumprindo o solicitado.

Consta  às  fls.  221  a  223  a  relação  de  equipamentos  e
materiais que compõe o Laboratório de Radiologia.

De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação,  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de  infraestrutura,
recursos humanos, materiais, pedagógicos e tecnológicos, em cumprimento às
Deliberações  nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR.

 II – VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento do Curso Técnico em Radiologia – Eixo Tecnológico:  Ambiente
e Saúde, subsequente ao Ensino Médio, pelo prazo de 24 meses, a partir da
data da publicação do ato autorizatório, carga horária de 1200 horas, mais 400
horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1600 horas,  regime
de matrícula modular, período mínimo de integralização do curso de 24 ou 32
meses, conforme o regime de matrícula, 30  vagas por turma, presencial,  do
Centro  de  Educação  Profissional  Menna  Barreto,  município  de  Paranaguá,
mantido  por  Jobe  Braghirolli  Menna  Barreto  -  ME,  de  acordo  com  as
Deliberações nº 05/13 e nº 03/13 – 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 para o Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária que teve o
prazo expirado já com o processo em trâmite.

Recomendamos  à  mantenedora  que  a  formação
pedagógica  da  coordenação  e  dos  docentes  do  curso  que  não  possuem
licenciatura, seja ação a ser implementada.
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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  a Deliberação nº  03/13-CEE/PR, de 04/10/13,
que  dispõe  sobre  as  normas  para  regulação,  supervisão  e  avaliação  da
Educação Básica, com especial atenção aos prazos estabelecidos, quando da
solicitação  do reconhecimento;

 d) apresentar na ocasião da solicitação do reconhecimento
do curso, número de vagas por convênio, cronograma de estágio, constando
nome  do  aluno,  local,  dia,  carga  horária,  início  e  término  e  relatório  do
coordenador sobre o acompanhamento no local de estágio.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

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

                             Curitiba, 16 de fevereiro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE-PR
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