
PROCESSO N° 761/16 PROTOCOLO Nº 13.824.566-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 533/16       APROVADO EM  15/08/16

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

INTERESSADO: CEEDUTEC  –  CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  E
TECNOLÓGICA

MUNICÍPIO: IBAITI

ASSUNTO:  Pedido de  reconhecimento 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  1057/16 -
Sued/Seed, de 30/06/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de Ibaiti, em 27/10/15, do  CEEDUTEC – Centro de Educação Profissional e
Tecnológica, do município de Ibaiti, que solicita o reconhecimento do Curso Técnico
em  Radiologia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  subsequente  ao  Ensino
Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O CEEDUTEC – Centro de Educação Profissional e Tecnológica,
localizado na Rua Vereador  Teófilo  Cecílio  Dib,  nº  532,  Centro,  do município  de
Ibaiti, mantido  por  Josélia Pilati Evanoski & Cia Ltda. - ME, foi credenciado para a
oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio pela Resolução Secretarial
nº 6390/14, de 03/12/14, pelo prazo de dez anos, de 17/12/14 até 17/12/24.

O Curso Técnico em Radiologia – Eixo Tecnológico: Ambiente e
Saúde, subsequente ao Ensino Médio,  foi autorizado a funcionar  pela Resolução
Secretarial nº 6390/14, de 03/12/14, retificada pela Resolução Secretarial nº 511/15,
de 03/03/15, com base no Parecer CEE/CEMEP nº 769/14, de 03/11/14, pelo prazo
de quinze meses, de 17/12/14 até 17/03/16. 

A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 243, o atraso no
envio do processo:

(…) devido ao fato da primeira turma do Curso  Técnico em Radiologia do
CEEDUTEC ter iniciado somente dia 03/03/2015, tivemos de protocolar o 
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pedido de Reconhecimento do curso um pouco em atraso.  (…) a turma
ainda não havia concluído, ao menos, os 50% do currículo estudado (…).
Desta forma, a direção do Estabelecimento entendeu que deveria esperar
mais alguns meses para o devido protocolo, além de que também tivemos
de  esperar  o  retorno  das  atividades,  após  as  férias  escolares.  Por  tais
motivos, aqui expostos, tivemos de protocolar com alguns meses de atraso,
o que, justifica-se.

1.2 Plano de Curso

O Plano do  Curso Técnico em  Radiologia – Eixo Tecnológico:
Ambiente  e  Saúde, subsequente ao Ensino  Médio  foi  aprovado  pelo  Parecer
CEE/CEMEP nº 769/14, de 03/11/14. 

Matriz Curricular (fls. 214 e 215)
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Avaliação Interna (fls. 237 e 238)
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1.3 Comissão de Verificação (fl. 195)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
142/15, de 27/10/15, do NRE de Ibaiti, integrada pelos técnicos pedagógicos: Helen
Mari  de  Sá  M.  Marques,  licenciada  em Ciências  Biológicas;  Ellen  Paula  Kalisz,
licenciada  em  Pedagogia;  Silvia  Andréia  Fernandes  Ribeiro,  licenciada  em
Letras/Pedagogia; e como perito Dr. Marco Aurélio Hossaka, graduado em Medicina,
especialista em Ortopedia e Traumatologia, após verificação in loco na instituição de
ensino, manifesta  parecer  favorável  ao reconhecimento  do  curso  e  informa  no
relatório circunstanciado:

O Centro  de Educação Profissional  e  Tecnológica  possui  duas  salas  de
aulas bem iluminadas e arejadas (…) dois banheiros de acessibilidade (…).
No  laboratório  de  radiologia,  temos  dois  sanitários  um masculino  e  um
feminino para higienização das mãos,  com pia, e os produtos necessários
para higienização, temos o aparelho de raio-x e o aparelho de tomografia
computadorizada.  (…) O laboratório de Informática está constituído por 10
computadores (…). (...) possui laboratório específico para o curso ofertado,
equipado com os materiais e equipamentos suficientes para a continuidade
(…). O acervo bibliográfico está composto por 220 livros técnicos, 31 livros
didáticos e 2 periódicos (…) estando a biblioteca bem organizada e bem
distribuída. 

Com relação ao Corpo de Bombeiros a Instituição tem o CVE – Certificado
de Vistoria em Estabelecimento com validade até 18 de junho de 2016, tem
o Alvará de Licença que tem sua validade até 21/12/2015, e também tem a
Inspeção para liberação de Alvará da Vigilância Sanitária, estando apto para
exercer suas atividades. (…) Quanto à infraestrutura física e administrativa
dessa  Instituição,  as  condições  são  boas,  sendo  as  salas  todas  bem
ventiladas, e com iluminação tanto natural quanto artificial (…).

O curso Técnico em Radiologia prevê o Estágio Obrigatório de 400 horas
que  estão  sendo  realizados  pelos  alunos  durante  os  quatro  semestres,
supervisionado por um técnico na empresa (supervisor)  e orientado pelo
professor e coordenador da disciplina de Estágio Supervisionado. O estágio
é realizado em empresas conveniadas ou parceiras do CEEDUTEC (…).
Durante  as  aulas  do  Curso  Técnico  em Radiologia  os  alunos  visitam a
Clínica  de  Radiologia  existente  em  Ibaiti,  observam  a  metodologia  de
atendimento dos pacientes, o modo como são realizados os procedimentos
técnicos,  verificam  os  equipamentos  utilizados,  os  exames  que  são
realizados, bem como os materiais utilizados. (…) 

Constam no relatório circunstanciado complementar e no Laudo
Técnico do Perito, às fls. 209 a 213, as seguintes informações:

(…)  o  CEEDUTEC firmou  convênio  e  termo  de  Compromisso  conforme
descrição. Os estágios são realizados na Secretaria Municipal de Saúde de
Ibaiti – Fundo Municipal de Saúde, no Hospital Municipal de Curiúva e em
Alves  Diagnósticos  Médicos  Ltda.  de  Ibaiti  (CMDI)  vinculados  ao  curso
através de Termos de Convênio e com outras que posteriormente venham a
ser firmados.  Instituição firmou convênio com estes locais,  por serem os
únicos centros de referência da região, em diagnóstico e tratamento na área
da ortopedia e traumatologia (fls. 209 e 210). (...)
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O colégio proporciona acessibilidade para cadeirantes (sanitário e rampas)
dentro  das  normas  exigidas  pela  legislação  vigente.  O  laboratório  de
radiologia, do CEEDUTEC específico para o curso ofertado, está equipado
com materiais e equipamentos suficientes para a continuidade (…) (fl. 212).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Ibaiti,  em 11/11/15, 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 (fl. 205).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 254)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1333/16, de 22/06/16, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 245)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
112/16,  de  07/06/16,  é  favorável  ao  reconhecimento  do  curso  e  encaminha  o
processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

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

Considerando as  informações da  Comissão  de  Verificação,  a
instituição  de  ensino  possui  infraestrutura  adequada, recursos  físicos,  materiais
pedagógicos,  tecnológicos  e  humanos  em consonância  com  as  Deliberações nº
03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

A instituição de ensino encaminhou  o  Certificado de Vistoria  do
Corpo de Bombeiros expedido em 12/07/16, com validade até 12/07/17 e a Licença
da Vigilância Sanitária expedida em 28/07/16, válida até 28/07/17, documentos estes
apensados ao processo, às fls. 258 e 259.

O atraso no envio do processo ocorreu em virtude da primeira
turma ter iniciado o curso em 03/03/15, não tendo cursado pelo menos cinquenta por
cento do currículo previsto, de acordo com o contido no artigo 43, da Deliberação nº
03/13 – CEE/PR. 
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II - VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis ao reconhecimento do Curso
Técnico  em  Radiologia  -  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  subsequente  ao
Ensino Médio, carga horária de 1.200 horas, mais 400 horas de Estágio Profissional
Supervisionado, totalizando 1.600 horas, 40 vagas por turma, período mínimo de
integralização do curso de quinze meses, regime de matrícula  modular, presencial,
do  CEEDUTEC – Centro de Educação Profissional e Tecnológica,  do município de
Ibaiti, mantido por Josélia Pilati Evanoski & Cia Ltda. - ME,  desde 17/12/14 e por
mais de cinco anos, contados a partir de 17/03/16 até 17/03/21, 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 para o funcionamento da instituição de ensino e
o desenvolvimento das atividades escolares.

Recomenda-se à mantenedora que a formação pedagógica dos
docentes e da coordenação 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,  em  relação  às  normas  e  prazos  ao  solicitar  a  renovação  do
credenciamento para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e 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;

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, 15 de agosto de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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