
PROCESSO N° 664/16                      PROTOCOLO Nº 13.836.000-8  

PARECER CEE/CEMEP Nº  453/16                  APROVADO EM 16/06/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CENAP

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU

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

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 873/16
-Sued/Seed,  de  03/06/16,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Foz do Iguaçu, em 05/11/15, de interesse do Centro de
Educação Profissional  -  CENAP,  do município  de Foz do Iguaçu,  pelo  qual
solicita a autorização para funcionamento do Curso Técnico em  Massoterapia
–  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde, subsequente  e/ou  concomitante  ao
Ensino Médio.

 1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional - CENAP, localizado na
Rua Barão do Rio Branco, nº 603, município de Foz do Iguaçu,  mantido por
CENAP  –  Centro  de  Educação  Profissional  S/S  Ltda  -  ME,  obteve  o
credenciamento para oferta de cursos da Educação Profissional  Técnica de
Nível Médio, pelo prazo de dez anos, concedido pelo Parecer CEE/CEMEP nº
699/14, de 18/09/14.

1.2 Plano de Curso (fl. 306)

 Dados Gerais do Curso 

Curso: Técnico em  Massoterapia
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
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Carga horária: 1200 horas
Regime de funcionamento: período diurno e noturno (2ª a
6ª feira, das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17
horas, das 19 horas às 22 horas e 40 minutos) - ( sábados
das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas)
Regime de matrícula: modular
Número de vagas: 40 vagas por turma
Período de integralização do curso: mínimo de 18 meses
e  máximo  de  60  meses,  de  2ª  a  6ª  feira,  20  horas
semanais e mínimo de 34 meses e máximo de 60 meses,
para finais de semana
Requisito  de acesso:  ter  concluído ou estar  cursando o
Ensino Médio
Modalidade  de  oferta:  presencial,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio

Perfil Profissional (fl. 306)

Identifica,  seleciona e aplica técnicas de massagens terapêuticas e
estéticas. Avalia e escolhe a técnica adequada às necessidades do
cliente,  baseando-se  nos  conceitos  anatômicos,  fisiológicos,
biomecânicos  e  fisiopatológicos.  Respeita  as  contradições  das
técnicas  em  face  das  condições  do  cliente.  Planeja  e  organiza  o
trabalho na perspectiva do trabalho integral e de qualidade.

Certificação (fl. 310)

O aluno ao concluir  todos os módulos de acordo com a organização
curricular aprovada e apresentar o certificado de Conclusão do Ensino
Médio, receberá o diploma de Técnico em Massoterapia.
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Matriz Curricular (fl. 318)
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1.2 Comissão de Verificação (fl. 299)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº  03/16,  de 05/02/16,  do  NRE de Foz do Iguaçu,  integrada
pelos técnicos pedagógicos: Sandro Márcio Tonhato, licenciado em Geografia;
Dulce Ana Scremin, licenciada em Letras; Fátima A. G. de Oliveira, licenciada
em Pedagogia e como perita Joselice da Silva, bacharel em Fisioterapia, com
mestrado em Saúde Coletiva,  após análise documental e verificação,  in loco,
atesta  as  condições  necessárias  para  a  autorização  de  funcionamento  e
informa:

(…) A instituição de ensino justifica a oferta do referido curso, que nos
últimos  anos  o  campo  da  saúde  vem  passando  por  mudanças
significativas  e  o  Curso  Técnico  em Massoterapia  está  vindo  para
ocupar  um  espaço  importante  no  processo  desta  mudança.  O
compromisso dos profissionais com a formação técnica de qualidade
irá atender as demandas do mercado de trabalho.
(…) A instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada para o
desenvolvimento das atividades escolares. 
(…)  O  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros,  a  Licença
Sanitária  e  o  Alvará de  Licença,  apresentam prazo  de validade  até
19/06/16, 15/12/16 e 25/06/16.
(…) Possui um total de 16 salas de aula, ambientes iluminados, com
boa ventilação, equipadas com quadro branco e refrigeração artificial.
Dispõe de um ambiente climatizado, equipado com 05 computadores
acessados à internet para pesquisa dos alunos. 
(…)  Em  relação  à  acessibilidade  para  educandos  com  deficiência,
dispõe de  elevador para os cinco andares do prédio.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.
(…)  A biblioteca,  instalada  em  local  apropriado,  conta  com  acervo
bibliográfico completo e atualizado que atende  a demanda do curso.
(…) O laboratório de Massoterapia está adequado para a realização
das aulas práticas, apresentando macas em número suficiente, mesa
de apoio  e  mochos que  facilitam a privacidade dos  alunos.  Dispõe
também  de  cremes,  óleos,  lençóis,  faixa  para  cabelo,  cobertores,
toalhas e materiais de higiene pessoal. Consta à fl. 313, a relação de
equipamentos e materiais constantes do laboratório.
(…) Mantém convênios com a Clínica de Saúde e Beleza; Cleonice
Espíndola  Caldas  -  CNPJ  20.437.312/0001-74;  Diana  Cosméticos;
Adriana de Oliveira Pavei - CNPJ 14.002.226/0001-36.

 O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Foz
do  Iguaçu,  de  12/02/16,  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 (fl. 324).
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1.3 Parecer CEF/Seed (fl. 327)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1132/16-CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  autorização  para
funcionamento do curso.

 1.4 Parecer DET/Seed (fl. 333)

Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer nº 92/16–
DET/SEED,  encaminha  o  processo  ao  CEE/PR  para  autorização  de
funcionamento do curso.

2. Mérito

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

Da  análise  do  protocolado  constata-se  que  no  Parecer
CEE/CEMEP nº 699/14, de 18/09/14,  que credenciou a instituição de ensino
para oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, foi
estabelecido  o  prazo  de  dez  anos.   No  entanto,  consta  na  Resolução
Secretarial  nº 5555/14, de 23/10/14 e na Vida Legal do Estabelecimento de
Ensino,  o  prazo de cinco  anos,  diferente  do  aprovado  no referido  Parecer.
Portanto, a Resolução Secretarial e a VLE deverão ser retificadas de acordo
com o prazo determinado no citado Parecer. 

A instituição de ensino apresentou o Certificado do Corpo
de Bombeiros, Licença Sanitária e Alvará de Licença, atualizados.

 De acordo com o relatório circunstanciado da Comissão de
Verificação,  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de  infraestrutura
adequada,  recursos  humanos,  pedagógicos,  materiais  e  tecnológicos,
atendendo aos quesitos legais para a oferta do curso. 

   
II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para
funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Massoterapia  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente e Saúde, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, a partir
da data da publicação do ato autorizatório,  pelo prazo de 18 meses,  carga
horária  de  1200  horas,  regime  de  matrícula  modular,  período  mínimo  de
integralização do curso de 18 ou 34 meses, conforme o regime de matrícula, 40
vagas por turma, presencial,  do Centro de Educação Profissional  -  CENAP,
mantido  por  CENAP –  Centro  de  Educação  Profissional  S/S  Ltda.  ME, de
acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.
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A  Secretaria  de  Estado  da  Educação/Seed/PR  deverá
retificar o prazo do credenciamento da instituição de ensino para a oferta de
cursos da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio, de acordo com o
prazo estabelecido no Parecer CEE/CEMEP nº 699/14, de 18/09/14, de dez
anos.

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.

Recomendamos  à  mantenedora  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 as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13-CEE/PR,
de 04/10/13, com especial atenção aos prazos estabelecidos, quando solicitar
o reconhecimento do curso.

Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

Maria das Graças Figueiredo Saad
         Relatora
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                             Curitiba, 16 junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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