
PROCESSO N° 932/16                      PROTOCOLO Nº 13.854.025-1  

PARECER CEE/CEMEP Nº 603/16                   APROVADO EM 14/09/16

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
Análises  Clínicas  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio.

RELATORA: SANDRA TERESINHA DA SILVA

I – RELATÓRIO
      
      1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1325/16
-Sued/Seed,  de  16/08/16,  encaminha  a  este  Conselho  o  expediente
protocolado no NRE de Foz do Iguaçu, em 19/11/15, 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   Análises
Clínicas  –  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, pela Resolução Secretarial nº 5550/14, de 23/10/14, com base no
Parecer CEE/CEMEP nº 699/14, de 18/09/14, pelo prazo de dez anos, a partir
da publicação em DOE, de 11/11/14 até 11/11/24.

1.2 Plano de Curso (fl. 237)

 Dados Gerais do Curso 

Curso: Técnico em  Análises Clínicas
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
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Carga  horária:  1200  horas,  mais  100  horas  de  Estágio
Profissional Supervisionado
Regime de funcionamento: período diurno e noturno (de 2ª
a 6ª feira, 20 horas semanais)
Diurno – manhã – das 07 horas e 50 minutos às 11 horas
e 30 minutos. Tarde – das 13 horas e 20 minutos às 17
horas
Noturno – 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
Período de integralização do curso:  de 2ª a 6ª feira, 20
horas semanais, mínimo de 20 meses e máximo de cinco
anos e aos sábados, mínimo de 42 meses e máximo de
cinco anos
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. 238)

Executa  atividades  padronizadas  de  laboratório  necessárias  ao
diagnóstico,  nas  áreas  de  parasitologia,  microbiologia  médica,
imunologia,  hematologia,  bioquímica,  biologia  molecular  e  urinálise.
Realiza  investigação  e  implantação  de  novas  tecnologias  médicas.
Executa  ações  de  rotina  de  trabalho  em  laboratório  de  análises
clínicas. Recepciona o cliente à execução de exames laboratoriais nas
diversas amostras biológicas,  nas atividades de auxílio  diagnóstico.
Opera aparato  tecnológico de laboratório  de saúde.  Aplica técnicas
adequadas de descarte de fluídos e resíduos biológicos e químicos.

Certificação 

O  aluno  ao  concluir   todos  os  módulos  do  curso  e  apresentar  o
certificado  de  conclusão  do  Ensino  Médio  receberá  o  diploma  de
Técnico em Análises Clínicas.
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Matriz Curricular (fl. 229)
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1.2 Comissão de Verificação (fl. 230)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato
Administrativo nº 19/16,  de 04/03/16, do NRE de Foz do Iguaçu, integrada
pelos técnicos pedagógicos: Dulce Ana Scremin, licenciada em Letras; Sandro
Márcio  Tonhato,  licenciado  em  Geografia;  Fátima  Aparecida  Gimenes  de
Oliveira,  licenciada em Pedagogia e como perita Morgani  Cristina Hermann,
graduada em Farmácia e Biomedicina – Habilitação em Análises Clínicas, após
análise documental e verificação, in loco, atesta as condições necessárias para
a autorização de funcionamento e informa:

(…)  O Centro de Educação Profissional CENAP tem como meta a
busca pela qualidade na preparação de profissionais de nível médio e
amparado  nas  metas  e  objetivos  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação  –  LDB,  abre-se  então,  o  seu  campo  de  atuação  para  a
formação dos profissionais na área da saúde.
(…) A instituição de ensino apresenta infraestrutura adequada para a
oferta do Curso. A acessibilidade para educandos com deficiência se
dá por meio de elevadores e banheiros adaptados.
(…) O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros está vigente até
19/06/16 e a Licença Sanitária até 15/12/16.
(…) Mantém convênios com laboratório Biocenter; Fundação Itaiguapy
e Laboratório Biovel.
(…)  O  laboratório  específico  para  o  curso  está  devidamente  e
equipado. O laboratório de Informática possui cinco computadores e
demais mobiliários.
(…) A biblioteca  dispõe de acervo bibliográfico específico para o curso
que atende ao contido no Plano do Curso.
(…) O corpo docente possui habilitação específica de acordo com as
disciplinas indicadas.

 O Termo de Responsabilidade exarado pelo NRE de Foz
do  Iguaçu,  de  17/03/16,  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. 262).

1.3 Parecer CEF/Seed (fl. 277)

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
1664/16-CEF/SEED,  manifesta  parecer  favorável  à  autorização  para
funcionamento do curso.

 1.4 Parecer DET/Seed (fl. 273)

Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº
162/16–DET/SEED, encaminha o processo ao CEE/PR para autorização de
funcionamento do curso.
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2. Mérito

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

Da  análise  do  processo,  observa-se  que  no  Parecer
CEE/CEMEP nº 699/14, de 18/09/14, que credenciou a instituição de ensino
para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o
prazo concedido foi  de  dez anos.  No entanto,  na  Resolução Secretarial  nº
5550/14, de 23/10/14 e na Vida Legal do Estabelecimento, constam o prazo de
cinco anos. 

O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros expirou
em 19/06/16, já com o processo em trâmite, e a Licença Sanitária está vigente
até 15/12/16.

 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 Análises  Clínicas  –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente e Saúde, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, a partir
da data da publicação do ato autorizatório,  pelo prazo de 20 meses,  carga
horária de 1200 horas, mais 100 horas de Estágio Profissional Supervisionado,
regime de matrícula modular, período mínimo de integralização do curso de 20
ou 42 meses, conforme o regime de matrícula, 40 vagas por turma, presencial,
do Centro de Educação Profissional CENAP, do município de Foz do Iguaçu,
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.

Cabe à Coordenação de Estrutura e Funcionamento/Seed
alterar no artigo 1º da Resolução Secretarial nº 5550/14, de 23/10/14 e na Vida
Legal do Estabelecimento o prazo do credenciamento de cinco para dez anos,
de acordo com o Parecer CEE/CEMEP nº 669/14, de 18/09/14.

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,  em
especial à obtenção do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
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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
a renovação do credenciamento e 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.

     Sandra Teresinha da Siva
       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, 14 de setembro de 2016.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
Presidente da Cemep em exercício

Oscar Alves
Presidente do CEE
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