
PROCESSO N° 956/16 PROTOCOLO Nº 13.825.795-9

PARECER CEE/CEMEP Nº 662/16 APROVADO EM 18/10/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  ANA  VANDA  BASSARA  –  ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: GUARAPUAVA

ASSUNTO:  Pedido de  reconhecimento do  Curso  Técnico  em  Estética -  Eixo
Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  subsequente  ao  Ensino  Médio  e
alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº
860/14, de 01/12/14.  

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1380/16 -
Sued/Seed, de 30/08/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Guarapuava,  em 28/10/15,  do  Colégio  Estadual  Ana  Vanda  Bassara  –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Guarapuava, que solicita
o reconhecimento do Curso Técnico em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente e
Saúde, subsequente ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso aprovado pelo
Parecer CEE/CEMEP nº 860/14, de 01/12/14.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Ana Vanda Bassara – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional, localizado na Avenida das Acácias, nº 60, Bairro Jardim Pérola
D'Oeste, do município de Guarapuava, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
foi credenciado para  a oferta  da  Educação  Básica pela Resolução Secretarial  nº
7511/12, de 10/12/12, pelo prazo de cinco anos, a partir de 16/01/13 até 16/01/18.

O Curso Técnico em  Estética – Eixo Tecnológico:  Ambiente e
Saúde, subsequente ao Ensino Médio,  foi autorizado a funcionar  pela Resolução
Secretarial nº 6651/14, de 18/12/14, com base no Parecer CEE/CEMEP nº 860/14,
de 01/12/14, pelo prazo de três semestres letivos, a partir de 22/12/14 até 22/06/16. 
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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 860/14, de 01/12/14. 

Matriz Curricular (fl. 422)
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Matriz Curricular (fl. 432)

Parecer CEE/CEMEP nº 814/14, de 05/11/14
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Avaliação Interna (fl. 433)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 434)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
99/16, de 28/04/16, do NRE de Guarapuava, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Marilene  Monteiro;  Marici  Clara  Rickli  Paganini;  e  Maria  Regina  Paludeto  Braz,
licenciadas  em  Pedagogia;  e  como  perita  Kelly  Cristina  Blaszkowski  Trombini,
bacharel em Fisioterapia, com Especialização Profissional em Fisioterapia Dermato
Funcional,  após  verificação  in  loco  na  instituição  de  ensino, manifesta  parecer
favorável ao reconhecimento do curso e informa no relatório circunstanciado:

Quanto  aos  Laboratórios há um bloco novo  construído especificamente
para os Laboratórios adquiridos com recursos do Brasil  Profissionalizado
dos  quais  constam  Química,  Física,  Biologia,  Matemática,  Enfermagem,
Edificações,  Segurança  no  Trabalho,  todos  equipados  com  materiais  e
recursos que atendem os Planos de Curso. O Laboratório específico para o
Curso de Estética também funciona neste bloco, porém os equipamentos
foram adquiridos pela própria Instituição de Ensino, que também recebeu
doações de diversos equipamentos do ramo de Estética.

Quanto  aos  laboratórios  de  Informática,  um  possui  20 computadores  do
Paraná  Digital  e  outro  35  computadores  (…).  A  biblioteca funciona  em
espaço amplo (…). O Acervo disponível para o Curso Técnico em Estética
atende as necessidades de todas as disciplinas da Matriz Curricular.  (…)
Possui Ginásio de  Esportes utilizado para a prática de Educação Física.
Quanto à acessibilidade possui rampas e corrimões e banheiros adaptados.
(...)

Em relação ao Corpo de Bombeiros a instituição está amparada no Decreto
(…) do regulamento do Programa Brigada Escolar – Defesa Civil na Escola
(…). A Licença Sanitária nº 479/2015 tem vencimento em 23/07/2016.

Melhorias  Físicas: a  Instituição  de  Ensino  realizou  manutenção  nos
ambientes onde os alunos desenvolvem atividades, como: reparos e pintura
na  sala  de  vídeo,  nas  carteiras  universitárias,  recarga  de  extintores  de
incêndio,  instalação  de  rota  de  fuga  (…)  instalação  de  rampa  de
acessibilidade entre os blocos B e C.
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Melhorias Pedagógicas: A Instituição de Ensino procedeu manutenção nos
equipamentos  específicos  do  Laboratório  de  Estética  (…).  Adquriu  02
aparelhos manuais para realização de técnicas de massagens (…) caixa
plástica para medicamentos e materiais de consumo necessários para a
realização das práticas pedagógicas em laboratório (…).

Para uso do Curso Técnico em Estética, no laboratório consta Aparelho de
Ultrassom (…), Aparelho de Sucção, massagem e endermologia, aparelho
de estímulo sequencial 5 canais, aparelho de microcorrente e estimulador
mesolifting  e  endérmico,  aparelho  mesotron  (…)  Beautyware  permeação
transcutânea  ativa  e  corrente  russa,  cadeira  de  massagem  articulada,
macas (…).

(…) há termos de Convênio  para Estágio  Obrigatório  específico para o
Curso, celebrados com instituições campo de estágio, conforme abaixo:

a) Batista & Blanc Ltda. Estética Corpo Bello (…);
b) Secretaria Municipal de Saúde (...)
c) Blaszkowski – Clínica de Fisioterapia Ltda.;
d) Clínica de Estética Dani Barbieri Eireleme (…);
e) Meira Lima LTDA. - Estética (…)

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Guarapuava,  em  01/06/16,  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. 466).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 473)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1746/16, de 18/08/16, é favorável ao reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 470)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
161/16, de 27/07/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento do  Curso  Técnico  em
Estética -  Eixo Tecnológico:  Ambiente e Saúde,  subsequente ao Ensino Médio  e
alteração do Plano de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº  860/14,  de
01/12/14.

Com  relação  a  solicitação  de  alteração  do  Plano  de  Curso
aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEMEP nº  860/14,  de  01/12/14, quanto  ao  perfil
profissional,  às  fls.  456 e 457, a  Coordenação Pedagógica  do  Departamento  de
Educação e Trabalho/Seed encaminhou a este CEE/PR e-mail em 19/09/16, 
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solicitando  desconsiderar  o pedido  da  alteração,  apresentando  a  seguinte
justificativa:

Considerando que os planos de cursos ofertados nas instituições da rede
pública estadual são únicos e o fato de que o plano do curso em questão
ainda  não  foi  reformulado,  a  solicitação  de  alteração  de  perfil  deve  ser
desconsiderada.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas informações da
Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino dispõe de recursos
físicos, tecnológicos e materiais pedagógicos em consonância com as Deliberações
nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

Quanto aos recursos humanos,  os docentes das disciplinas de
Higiene, Saúde e Primeiros Socorros, e Fundamentos do Trabalho não possuem
habilitação específica para as disciplinas indicadas,  estando  em desconformidade
com o inciso IV, do artigo 45, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A instituição  de  ensino  está  inserida  no  Programa  Brigadas
Escolares  –  Defesa  Civil  na  Escola,  no  entanto,  não  possui o  Certificado  de
Conformidade. A Licença da Vigilância Sanitária válida até 23/07/16, expirou com o
processo em trâmite.

Foi  anexado  ao  processo,  à  fl.  477,  e-mail  da Coordenação
Pedagógica do Departamento de Educação e Trabalho/Seed.

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis ao reconhecimento do Curso
Técnico em Estética - Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino
Médio,  carga  horária  de  1.250  horas,  mais  100  horas  de  Estágio  Profissional
Supervisionado, totalizando 1.350 horas, 35 vagas por turma, período mínimo de
integralização do curso de três semestres letivos, regime de matrícula semestral,
presencial, do Colégio Estadual Ana Vanda Bassara – Ensino Fundamental, Médio e
Profissional,  do município  de  Guarapuava,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná, desde 22/12/14 e por mais de cinco anos, contados a partir de 22/06/16 até
22/06/21, 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, com especial atenção ao Certificado de
Conformidade às exigências de prevenção de incêndio e emergências e à obtenção
da Licença da Vigilância Sanitária.

Recomenda-se à mantenedora que a formação pedagógica dos
docentes e da coordenação do curso que não possuem licenciatura seja ação a ser
implementada. 
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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  Básica e  a  renovação  do
reconhecimento do curso;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Higiene, Saúde e Primeiros Socorros, e Fundamentos do Trabalho.

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.

Shirley Augusta de Sousa Piccioni
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,18 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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