
PROCESSO N° 609/16 PROTOCOLO Nº 13.803.481-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 400/16            APROVADO EM  13/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  DARIO  VELLOZO  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: TOLEDO

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento do  Curso  Técnico  em
Cuidados  de  Idosos -  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,
subsequente ao Ensino Médio, alteração e  adequação  do Plano de
Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 490/12, de 19/06/12. 

RELATOR: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  805/16  -
Sued/Seed, de 17/05/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Toledo,  em  09/10/15,  do  Colégio  Estadual  Dario  Vellozo  –  Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, município de Toledo, que solicita a renovação do
reconhecimento  do  Curso  Técnico  em  Cuidados  de  Idosos  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino Médio, alteração e adequação do Plano
de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 490/12, de 19/06/12.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Dario  Vellozo  –  Ensino  Fundamental,
Médio  e  Profissional, localizado  na  Rua  Haroldo  Hamilton,  nº  271,  Centro,  do
município de  Toledo, mantido  pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado
para  a  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  nº  2639/12,  de
08/05/12, pelo prazo de cinco anos, de 21/05/12 até 21/05/17.

O Curso Técnico em Cuidados com a Pessoa Idosa, em caráter
experimental, subsequente ao Ensino  Médio,  foi autorizado  a  funcionar  pela
Resolução  Secretarial  nº  2833/11,  de  06/07/11  e  reconhecido  pela  Resolução
Secretarial  nº  5048/12,  de  16/08/12,  pelo  prazo  de  cinco  anos,  de  08/02/10 até
08/02/15.
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1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Cuidados com a Pessoa Idosa,
em  caráter  experimental, subsequente ao Ensino  Médio,  foi  reconhecido  pelo
Parecer CEE/CEB nº 490/12, de 19/06/12, pelo Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de
05/11/14, foi aprovada nova Matriz Curricular do Curso, a partir do início de 2015,
possibilitando que  as  instituições  de  ensino  estaduais  realizem  corretamente  o
registro das avaliações do estágio no Sistema Estadual de Registro Escolar (Sere).
Pelo Parecer CEE/CEMEP nº 707/15, de 10/12/15,  foi alterada a nomenclatura do
curso para: Curso Técnico em Cuidados de Idosos e inserido no Eixo Tecnológico:
Ambiente e Saúde. 

Proposta de Alteração (fl. 328)

Dados Gerais do Curso

- Período de Integralização:

De: mínimo de 01 ano e 06 meses e máximo de 05 anos
Para: mínimo  de  03 (três)  semestres letivos  e  máximo  de  10  (dez)
semestres letivos

- Regime de Funcionamento:

De: de 2ª a 6ª feira no período vespertino
Para: de 2ª a 6ª feira no período noturno

- Perfil Profissional:

De:  O Técnico em Cuidados com a Pessoa Idosa detém conhecimentos
técnico-científicos,  que  lhe  permitem  participar  de  forma  consciente  na
sociedade e no mundo do trabalho, orientado por valores éticos e morais.
Presta assistência em domicílio ou clínicas e casas de repouso, observando
e avaliando o bem estar do idoso para a necessidade de intervenção dos
demais  profissionais  da  saúde.  Auxilia  nas  atividades da  vida  diária  tais
como alimentação, higiene pessoal, vestuário e banho. Cuida do bem estar
do  idoso  promovendo  atividades  ocupacionais,  físicas  e  de  lazer,
objetivando a integração/reintegração do mesmo na família e na sociedade

Para: O Técnico em Cuidados  de Idosos detém conhecimentos técnico-
científicos, que lhe permitem participar de forma consciente na sociedade e
no  mundo do  trabalho,  orientado  por  valores  éticos  e  morais.  Cuida  de
idosos nos aspectos físico, mental, cultural e social. Trabalha com idosos
independentes ou dependentes, acamados ou não, em domicílios, clínicas,
hospitais  geriátricos ou instituições de longa permanência.  Acompanha o
idoso em atividades de rotina e auxilia nos cuidados de higiene. Estimula
atividades de lazer e ocupacionais. Contribui para a autonomia do idoso e
para a melhoria de sua qualidade de vida.
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- Certificação:

De:  O aluno ao concluir  o  Curso Técnico  em Cuidados com a Pessoa
Idosa, conforme organização curricular aprovada, receberá o Diploma de
Técnico em Cuidados com a Pessoa Idosa. 

Para: 

a. Certificação: Não haverá certificados no Curso Técnico em Cuidados de
Idosos, considerando que não há itinerários alternativos para qualificação.

b. Diploma: Ao concluir o Curso Técnico em Cuidados de Idosos, conforme
organização curricular aprovada, o aluno receberá o Diploma de Técnico em
Cuidados de Idosos. 

Matriz Curricular (fl. 305)
Parecer CEE/CEB nº 490/12, de 19/06/12
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Matriz Curricular (fl. 314)
Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14

Avaliação Interna (fl. 325)

Consta, à fl. 325, informação da Comissão de Verificação sobre
o índice de abandono no curso:

Houve  um  grande  número  de  desistentes  no  Curso  (…),  os  motivos
informados pela Coordenação de Curso e Equipe Pedagógica foram: alunos
que ingressaram no Ensino Superior,  devido ao perfil  da turma, pessoas
com  mais  idade,  estavam  há  muito  tempo  fora  da  escola.  A  Equipe
Pedagógica também informa que tenta reduzir os índices de desistência, 
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envolvendo  práticas  diversificadas  como:  palestras  direcionadas,
confraternizações,  visitas  técnicas,  orientações  individuais  e  outros
encaminhamentos  específicos,  compreendendo  a  importância  da
continuidade do curso para a comunidade escolar.

1.3 Comissão de Verificação (fls. 315 e 366)

As Comissões  de  Verificação constituídas pelos Atos
Administrativos nº 183/15, de 30/10/15 e nº 04/16, de 01/02/16, do NRE de Toledo,
integradas pelos técnicos pedagógicos:  Claudete  Miola  de  Castro,  licenciada em
Pedagogia; Maristela Mileski, graduada em Secretariado; Marcia Regina Ciambroni,
licenciada  em  Letras;  Lurdes  Pauluk  Giaretta,  licenciada  em  Geografia;  Iria
Schallenberger, licenciada em História; e como perita Jussara Maria Muraro Tonel,
graduada  em  Enfermagem,  após verificação  in  loco  na  instituição  de  ensino,
manifestam parecer favorável à renovação do reconhecimento do curso e informam
nos relatórios circunstanciados:

As questões de acessibilidade estão contempladas com rampas de acesso
que possibilitam a movimentação de portadores de necessidades especiais
em  todos  os  ambientes.  As  entradas/portas  tem  piso  nivelado  e  há
sanitários adaptados para uso de alunos e  funcionários  (…) laboratórios
básicos e específicos, biblioteca, quadra poliesportiva (…).

A  instituição  possui  Certificado  de  Vistoria  nº  3.1.01.150000866052-26
emitido pelo Corpo de Bombeiros 4GB-SPCIP Toledo, com vencimento em
26 de junho de 2016. Também foi apresentada a Licença Sanitária nº 1825
emitida  pela  Vigilância  Sanitária  de  Toledo, com  vencimento  em  15  de
setembro de 2016. (…) 

O ambiente destinado aos laboratórios básicos (Biologia, Química, Física)
possui 60 m². A escola recebeu materiais e equipamentos atualizados para
o laboratório de química do Programa Brasil Profissionalizado. Este espaço
atende  as  especificações  legais  quanto  a  metragem,  iluminação  e
ventilação.  (…)  O  laboratório  de  Informática  é  mobiliado,  climatizado,
possuindo 92 m², com 40 terminais (40 monitores e 13 CPUs) (…). Estão
disponíveis as bibliografias específicas completas para o Curso (…). Esta é
de excelente qualidade e suficiente para a demanda existente. (…)

A  Instituição  mantém  termos  de  convênio  para  concessão  de  estágio
obrigatório com as entidades abaixo:

• Lar Irmão Dentzer: Sociedade Batista de Beneficência (…);
• Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família (…);
• Grupo de Dança Folclórica Italiano La Vita Bella (…).

A  justificativa  apresentada  pela  Direção  para  o  atraso  no  pedido  de
Renovação do Reconhecimento, apresentado no dia 08 de outubro de 2015,
após  expirado  o  prazo do  ato  de  reconhecimento,  é  de  que  uma  vez
concedido  o  Reconhecimento  pelo  prazo  de  cinco  anos  com  data  de
publicação em 18 de abril  de 2012, houve um equívoco e desatenção a
retroatividade do ato descrito na Resolução (…).

MK 5



PROCESSO N° 609/16

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Toledo, em 13/11/15, ratifica as informações contidas nos relatórios circunstanciados
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 (fl. 334).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 374)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1058/16, de 17/05/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 370)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
88/16, de 13/05/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Curso
Técnico em Cuidados de Idosos - Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente
ao Ensino Médio, alteração e adequação do Plano de Curso aprovado pelo Parecer
CEE/CEB nº 490/12, de 19/06/12, ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, quanto
ao  período  de  integralização,  regime  de  funcionamento, perfil  profissional  e
certificação.

No processo  consta  a  formação  de  duas Comissões  de
Verificação, que foram constituídas em virtude da substituição de alguns integrantes.
Com base nas informações dos relatórios circunstanciados das Comissões, verifica-
se que  a instituição de ensino apresenta  infraestrutura  adequada, vínculo  com o
Programa Brigadas Escolares Defesa - Civil  na Escola,  no entanto, não possui o
Certificado  de  Conformidade,  somente o  Certificado de  Vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros com  prazo de validade até  26/06/16.  A Licença da Vigilância Sanitária
possui  vigência  até 15/09/16,  dispõe de  recursos  físicos,  materiais  pedagógicos,
tecnológicos e humanos, em consonância com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13
– CEE/PR.

O atraso da instituição de ensino para solicitar a renovação do
reconhecimento  do  curso ocorreu  por equívoco  na  interpretação  da  legislação
vigente.

O prazo do credenciamento para a oferta da Educação Básica
esgotar-se-á  em  21/05/17, sendo  necessário  providenciar sua  renovação  pelo
menos 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento, com base no § 3º, art. 25, da
Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

.
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II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à  renovação  do  reconhecimento do  Curso  Técnico  em
Cuidados de Idosos - Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino
Médio,  carga  horária  de  1.200 horas, mais  50  horas  de  Estágio  Profissional
Supervisionado, totalizando 1.250 horas, 40 vagas por turma, período mínimo de
integralização  do  curso  de  01  ano  e  06  meses, regime de  matrícula  semestral,
presencial,  do  Colégio  Estadual  Dario  Vellozo  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e
Profissional,  do município de  Toledo,  mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
pelo prazo de cinco anos, de 08/02/15 até 08/02/20, de acordo com as Deliberações
nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b) à alteração e adequação 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 para o funcionamento da instituição de ensino e
o desenvolvimento das atividades escolares, com especial atenção ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências.

Recomenda-se  à  mantenedora  que a  formação  pedagógica
dos docentes 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  os  prazos  estabelecidos,  quando  solicitar  a renovação  do
reconhecimento do curso;

c)  providenciar a renovação do credenciamento para a oferta
da Educação Básica, considerando que o prazo esgotar-se-á em 21/05/17.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de renovação do reconhecimento do curso;
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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, 13 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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