
PROCESSO N° 54/16 PROTOCOLO Nº 13.721.219-6

PARECER CEE/CEMEP 187/16 APROVADO EM 11/04/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL SANTA MARIA GORETTI – ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL 

MUNICÍPIO: MARINGÁ

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Curso Técnico em Estética – Eixo
Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino Médio e
de  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer
CEE/Cemep nº 304/14, de 02/06/14.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

 A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº
1958/15-Sued/Seed,  de 09/12/15,  encaminha a este Conselho o expediente
protocolado  no  NRE  de  Maringá,  em  06/08/15,  de  interesse  do  Colégio
Estadual Santa Maria Goretti – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do
município  de  Maringá,  que solicita  o  reconhecimento do Curso Técnico em
Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino Médio
e  de  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/Cemep  nº
304/14, de 02/06/14.

1.1 Da Instituição de Ensino
                         

O Colégio Estadual Santa Maria Goretti, localizado na Rua
Quintino Bocaiuva, nº 979, do município de Maringá, mantido pelo Governo do
Estado do Paraná, obteve o credenciamento para ofertar a Educação Básica,
pela Resolução Secretarial nº 6142/12, de 09/10/12, pelo prazo de cinco anos,
a partir da data de publicação em DOE, de 01/11/12 a 01/11/17.

O Curso Técnico em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente
e  Saúde,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  foi  autorizado  a  funcionar,  pela
Resolução Secretarial  nº 3278/14,  de 02/07/14,  pelo prazo de 18 meses,  a
partir de 08/07/14 a 08/01/16.
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1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Estética – Eixo Tecnológico:
Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino Médio foi aprovado pelo Parecer
CEE/Cemep nº 304/14, de 02/06/14 e alterado pelo Parecer CEE/Cemep nº
814/14, de 04/11/14.

Proposta de Alteração

Dados Gerais do Curso

Período de Integralização do Curso:

De: mínimo 03 semestres letivos e máximo 06 semestres
letivos 

Para: mínimo 03 semestres letivos e máximo 10 semestres
letivos 
  

Matriz Curricular (fl.251)
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Matriz Curricular (fl.268)

Aprovada  pelo  Parecer  CEE/Cemep  nº  814/14,  de
05/11/14, para implantação no início do ano de 2015.
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Avaliação Interna do Curso (fl.269)

A direção justificou: (fl.270)

Diante da evasão constatada acima de 50% dos alunos do Curso de
Estética … justifica-se pelos motivos abaixo elencados:
(…) durante a sua oferta os alunos se depararam com a necessidade
de  inserir-se  no  mercado  de  trabalho...  em  decorrência  das  duas
paralisações de aulas no decorrente ano, os alunos, em especial do
turno da tarde, decidiram parar os estudos...
(…) Informamos que medidas pedagógicas foram tomadas, tais como,
buscar  saber  via  telefone  os  motivos  da  desistência,  bem  como
incentivar a volta... em um período próximo.
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1.3 Comissão de Verificação (fl.271)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 348/15, de 01/10/15,  do NRE de Maringá, integrada pelos
técnicos  pedagógicos:  Maria  Aparecida  Caraçato,  licenciada  em  Geografia;
Maria Dolores Lopes, licenciada em Educação Física; Soni de Freitas Duarte,
licenciada em Matemática; e como perita Ana Paula B. F. dos Reis, Tecnóloga
em Estética e Cosmética, emitiu laudo técnico favorável ao reconhecimento do
curso, à alteração do Plano de Curso e informou:

(…)  Laboratórios  de  Informática...  com  trinta  e  dois  computadores
completos e com acesso à Internet...
(…) Laboratório  de Ciências Físicas  e Biológicas...  Laboratório  para
Saúde  Bucal...  Laboratório  de  Estética,  com...  seis  macas  para
atendimento, uma autoclave, uma lupa de pala estek, um estabilizador
de  energia,  uma  manta  térmica,  dois  secadores  de  cabelo,  uma
máscara térmica, uma escada pequena, três maga rollon de depilação,
um mocho preto, uma banqueta, um estabilizador de energia para uso
dos equipamentos Microsol – Sol 1000/400, um modelo de pele, um
rolo de lençol descartável de 10m... vários produtos para massagens
relaxantes ou terapêuticas, limpeza de pele, hidratação facial, etc.
(...) Laboratório de Enfermagem (…) Biblioteca... acervo adequado ao
Plano de Curso.
(…)  A  instituição  participa  do  Programa  Brigada  Escolar,  faltando
concluir a capacitação on-line. O Auto Termo da Vigilância Sanitária...
requer  acessibilidade  entre  os  pavimentos...  a  Direção  informa  em
ofício  ter  solicitado  recursos  para  a  execução...  -  Programa  Escola
Acessível.

(…) A instituição justifica o atraso para protocolar o reconhecimento do
curso, em função das muitas atividades desenvolvidas, acontecendo a
perda do prazo para a organização dos documentos. (fl.275)

A perita, à fl. 285, apontou em seu laudo técnico:

(…) a necessidade da aquisição de alguns aparelhos específicos para
tratamentos na área da estética como aparelho de Ultrassom, aparelho
de  Vacuoterapia,  aparelho  de  Radiofrequência,  aparelho  de  Vapor
Ozônio, aparelho de Corrente Russa... tendo em vista que os mesmos
são de propriedade das professoras,  para utilização em suas aulas,
visando  uma melhor  qualidade  de  ensino.  Os  aparelhos  não  foram
disponibilizados pela instituição mantenedora, bem como verbas para
aquisição dos mesmos.

Consta,  à fl.  293, o Termo de Responsabilidade exarado
pelo NRE de Maringá, em 01/10/15, 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.
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1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl.313)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo
Parecer  nº  2114/15,  de  08/12/15,  manifesta-se  favoravelmente  ao
reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl.310)

O Departamento de Educação e Trabalho, pelo Parecer nº
448/15, de 04/12/15, encaminha ao CEE/PR o processo de reconhecimento do
curso.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Curso Técnico
em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino
Médio e de alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/Cemep nº
304/14, de 02/06/14.

Da análise do processo e com base nas informações do
relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que  a
instituição  de  ensino  apresenta recursos  humanos  habilitados  e  recursos
pedagógicos  que  atendem  ao  Plano  de  Curso,  em  cumprimento  às
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A  instituição  de  ensino  apresentou  uma  solicitação  de
vistoria para renovação da Licença Sanitária, em 18/03/16. No entanto, para
emissão  do  Laudo  faz-se  necessário  executar  as  medidas  e  providências
cabíveis para a implementação da acessibilidade, em cumprimento ao disposto
na legislação vigente.

Foi  encaminhada  pelo  NRE  de  Maringá  declaração
assinada pelo engenheiro civil da Paranaeducação - Sude/Seed e pelo setor de
Supervisão  de  Edificações  Escolares  do  NRE  de  Maringá,  nos  seguintes
termos: (fl.318)

(…) Declaramos que no dia 18/06/14, foi realizada a verificação in loco
no Colégio...  que foi contemplado no Programa Escola Acessível  do
Governo Federal... Os serviços que constam na planilha orçamentária
elaborada pela Construtora Serpe Ltda., são a construção de rampa de
acesso com corrimão e a troca de duas portas.
(…) Após a verificação constatou-se que a rampa de acesso construída
não está em inteira conformidade com a NBR 9050/04 pelos seguintes
pontos:  A rampa  tem inclinação  maior  que  os  limites  máximos...  O
desnível  vencido  por  segmento  de  rampa  é  maior  que  o  desnível
máximo... As guias de balizamento não estão na projeção do guarda-
corpo...
(…) As  portas trocadas...  prejudicam a circulação  e emperram para
abrir.
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(…) A diretora do Colégio foi avisada dos problemas... e deverá chamar
a  construtora  para  o  reparo  das  obras  realizadas.  Após  isso,
realizaremos nova verificação. 

Em decorrência dos fatos apresentados e a consequente
ausência do Laudo da Vigilância Sanitária, em desacordo ao estabelecido nas
Deliberações deste Conselho, o reconhecimento do curso será concedido por
prazo inferior a cinco anos.

A  instituição  de  ensino  está  vinculada  ao  Programa
Brigadas  Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui  o
Certificado de Conformidade.

Em referência ao atraso na solicitação do reconhecimento
do curso, a direção justifica que o atraso ocorreu por não dispor, à época, da
documentação escolar exigida para a tramitação do processo.

Foram apensados ao processo, em 22/03/16, requerimento
de solicitação de vistoria para renovação do Laudo da Vigilância Sanitária e
declaração, dos setores da Seed/PR, referente às adequações para obtenção
do referido Laudo. (fls.317 e 318)

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Curso Técnico em Estética – Eixo
Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  regime  de
matrícula semestral, carga horária de 1.250 horas, mais 100 horas de Estágio
Profissional  Supervisionado,  totalizando  1.350  horas,  período  mínimo  de
integralização  do  curso  de  03  semestres  letivos,  35  vagas  por  turma,
presencial,  do Colégio Estadual  Santa Maria Goretti  – Ensino Fundamental,
Médio  e  Profissional,  do  município  de  Maringá,  mantido  pelo  Governo  do
Estado do Paraná, desde 08/07/14 e por mais três anos, contados a partir de
08/01/16 até 08/01/19,  de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-
CEE/PR;

b)  às  alterações  do  Plano  de  Curso  de  acordo  com  o
descrito neste Parecer.

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
destaque  para  os  problemas  estruturais  de  acessibilidade, a  aquisição  de
alguns aparelhos específicos para tratamentos na área da estética, o Laudo da
Vigilância  Sanitária  e  para  a  obtenção  do  Certificado  de  Conformidade  do
Corpo de Bombeiros às exigências de prevenção de incêndio e emergências.

CS                                                                                                                                                                                                                                                  7



PROCESSO N° 54/16

Recomenda-se  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  Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e
Tecnológica (Sistec);

b) atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13
-  CEE/PR,  respeitando  o  devido  cumprimento  das  normas  e prazos
estabelecidos quando solicitar a renovação do reconhecimento do curso.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação para a expedição do ato de reconhecimento do curso e as devidas
alterações do Plano de Curso;

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

É o Parecer.

Maria das Graças Figueiredo Saad
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,11 de abril de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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