
PROCESSO N° 1074/16 PROTOCOLO Nº 12.083.782-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 748/16 APROVADO EM 05/12/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CEM

MUNICÍPIO: MARINGÁ

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Farmácia -  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio e alteração do Plano
de Curso aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 914/11, de 06/10/11.

RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1566/16 -
Sued/Seed, de  30/09/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de  Maringá,  em 13/09/13,  do  Centro  de  Educação  Profissional  -  CEM, do
município de Maringá, que solicita a renovação do reconhecimento do Curso Técnico
em Farmácia – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente e/ou
concomitante  ao  Ensino  Médio  e  alteração  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo
Parecer CEE/CEB nº 914/11, de 06/10/11.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional - CEM, localizado na Avenida
João Paulino Vieira Filho, nº  729,  Centro, do município de  Maringá, mantido pelo
Centro Educacional de Maringá Ltda.,  obteve a renovação do credenciamento da
instituição de ensino para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
pela Resolução Secretarial  nº  5724/13, de 12/12/13, pelo prazo de  cinco anos,  a
partir de 21/10/12 até 21/10/17.

O Curso Técnico  em  Farmácia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,
Saúde  e  Segurança,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  foi
autorizado  a  funcionar  pela  Resolução  Secretarial  nº  2007/09,  de  19/06/09,  e
reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  4478/11,  de  21/10/11,  com  base  no
Parecer CEE/CEB nº 914/11, de 06/10/11, pelo prazo de cinco anos, a partir do início
do ano de 2009 até o final do ano de 2013.
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A instituição  de ensino  justifica,  às fls. 273  e 352,  o atraso no
envio do processo e a solicitação da renovação do reconhecimento do curso: 

Pelo presente, vimos justificar o encaminhamento tardio da solicitação de
Renovação de Reconhecimento do Curso Técnico em Farmácia, tendo em
vista  a  mudança  de  pessoal  técnico-administrativo.  Sabemos  da
responsabilidade que temos diante da comunidade escolar a que estamos
inseridos,  mas  sabemos  também  do  corpo  de  funcionários  que  este
estabelecimento  possui,  ou  seja,  a  escola  é  provida  de  profissionais
altamente preparados para o desempenho de suas funções, quer seja na
parte  docente  como  administrativa.  Entretanto,  por  se  tratar  de  uma
instituição  privada,  há  uma  grande  rotatividade  de  funcionários
administrativos,  sendo  que,  estamos reestruturando  nossa  equipe
administrativa com objetivo de solucionar nossa situação pendente. Desse
modo,  o  fluxo  de  trabalho  ficou  comprometido,  impossibilitando  o
cumprimento  de  prazos  e  de  outros  serviços  de  responsabilidade  da
secretaria acadêmica. Lamentamos os transtornos decorrentes, inclusive o
atraso no envio do referido processo (fl. 273). (…)

Vimos  através  deste,  justificar  a  solicitação  de  renovação  de
reconhecimento do presente processo: Curso Técnico de Nível Médio em
Farmácia,  devida à grande demanda e interesse por parte da população
com perfil  técnico  na  área.  Nestes  dois  últimos  anos,  2015  (dois  mil  e
quinze)  e  2016 (dois  mil  e  dezesseis),  a  escola  investiu  em laboratório,
livros, materiais e professores para dar continuidade ao processo, com a
intenção  de  reabilitar  o  curso  (…).  Com  isso,  informamos  que  temos
intenção  de  abrir  novas  turmas  para  continuar  formando  profissionais
técnicos qualificados em farmácia e atender as necessidades de Maringá e
Região. Agora com o processo em andamento pedimos a compreensão e
análise do mesmo (fl. 352).

1.2 Plano de Curso

O Plano  do  Curso  Técnico  em  Farmácia –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio foi
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 914/11, de 06/10/11. 

Proposta de Alteração (fls. 307 a 312)

Dados Gerais do Curso

- Eixo tecnológico:

De: Ambiente, Saúde e Segurança

Para: Ambiente e Saúde
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- Carga horária total do curso:

De: 
Do curso: 1220 horas
Do estágio: 300 horas
Total: 1520 horas

Para: 1200  horas ou  1440  horas/aula,  mais 160  horas  de  Estágio
Supervisionado.

- Regime de funcionamento:

De: O Curso funcionará de 2ª a 6ª feira, nos turnos manhã, tarde ou noite,
sendo  que  a  carga  horária  de  estágio  será  desenvolvida  em  horário
contrário ao de funcionamento das aulas teórico/práticas.

Para: O  Curso  funcionará  de  segunda a sexta-feira,  nos  turnos  manhã,
tarde ou noite, sendo que a carga horária de estágio será desenvolvida em
horário contrário ao de funcionamento das aulas teórico/práticas. O aluno
terá a opção de cursar três vezes por semana sendo segunda, quarta e
quinta-feira à noite, também pode cursar nos finais de semana ou ainda nas
segundas e terças-feiras em período integral.

- Número de vagas:

De: 40 por turma

Para: As turmas são compostas por até 45 (quarenta e cinco) alunos por
turno, inicialmente, e o estabelecimento ofertará tantas turmas quantas for
capaz de garantir espaço físico para terminalidade do curso.

- Período de integralização:

De: O período mínimo para integralização do curso será de 18 (dezoito)
meses e prazo máximo será de 05 (cinco) anos.

Para: O período mínimo para integralização do curso será de 18 (dezoito)
meses e prazo máximo será de 60 sessenta (meses) a contar da data da
matrícula no curso, conforme legislação vigente.

-  Para  turmas  de  2ª  e  6ª  feira,  manhã,  tarde  ou  noite,  4  horas  diárias
perfazendo 20 horas  semanais, prazo mínimo de 18 (dezoito) meses para
integralização.

-  Para  turmas  com 2  (dois)  dias  de  aula  integral  na  semana,  08  horas
diárias,  perfazendo um total de 16 horas semanais, prazo  mínimo de 20
(vinte) meses para integralização do curso.

- Para turmas com 2 (dois) dias de aula, manhã, tarde ou noite, 5 horas
diárias, perfazendo um total de 10 horas semanais, prazo de 36 (trinta e
seis) meses para integralização do curso.
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- Para turmas com 1 (um) dia de aula, integral na semana, 10 horas diárias,
perfazendo  um total  de  10  horas  semanais,  prazo  de  36  (trinta  e  seis)
meses para integralização do curso.

- Requisitos de acesso:

De: Para ingressar no Curso Técnico em Farmácia, o aluno deverá ter idade
mínima de 18 anos e apresentar comprovante de matrícula no Ensino Médio
ou  equivalente,  ou  Histórico  Escolar  de  Conclusão  do  Curso  de  Ensino
Médio.

Para: Para ingressar no Curso Técnico em Farmácia, o aluno deverá ter
idade mínima de 18 anos e apresentar comprovante de matrícula no Ensino
Médio  ou  equivalente,  ou  Histórico  Escolar  de  Conclusão  do  Curso  de
Ensino Médio ou equivalente legal.
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- Matriz Curricular (fl. 311)

- Parecer CEE/CEB nº 914/11, de 06/10/11 

De:

MK 5



PROCESSO N° 1074/16

- Matriz Curricular (fl. 312)

Para:
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Avaliação Interna (fl. 350)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 317)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
36/16,  de  25/02/16,  do  NRE de  Maringá,  integrada  pelos  técnicos  pedagógicos:
Daniela  Alessandra  Rufato,  bacharel  em Ciências  Econômicas,  com o Programa
Especial  para  Formação  Pedagógica  de  Bacharéis;  Maria  Aparecida  Caraçato,
licenciada  em Geografia;  Soni  de  Freitas,  licenciada  em Ciências/Matemática; e
como perita  Juliana Okamoto, graduada em Farmácia,  após verificação  in loco  na
instituição de ensino, manifesta parecer favorável à renovação do reconhecimento
do curso e informa no relatório circunstanciado, de 07/07/16:

Com referência ao Corpo de Bombeiros, apresenta Laudo de Localização nº
036391/11,  onde  consta  observação:  NIB 566036 – Liberado através do
Termo  de  Compromisso  de  ajustamento  de  conduta  preliminar  nº
52/2016, firmado em 09/06/2016 com vencimento em 09/09/2016. 
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Indicação de melhorias físicas, materiais e recursos pedagógicos

a) Melhorias físicas: As melhorias efetuadas no período de realização do
curso,  após  o  reconhecimento  anterior,  foram  satisfatórias.  A  escola
encontra-se  em um prédio  de  três  andares,  equipado  com elevador  de
acesso a todos os andares e escadas, atendendo as normas de segurança
exigidas pela Legislação. A acessibilidade exigida por lei está garantida em
todos os espaços. (…)

b) Melhorias Recursos Pedagógicos: (…) adquiriu novos equipamentos,
materiais e acervo. A comissão verificou que os  laboratórios específicos
(laboratório  de anatomia e fisiologia humana, laboratório  de manipulação
farmacêutica e laboratório de microbiologia) do curso, são suficientes, em:
espaço, equipamentos e materiais para atender ao perfil  do curso.  (...) A
biblioteca é aberta a toda comunidade (…). Conta  também com um bom
acervo  específico,  devidamente  catalogado  (…).  O  laboratório  de
Informática é amplo, bem iluminado e arejado, conta com 25 computadores
completos (…).

Termos de Acordo de Cooperação Técnica  com as empresas:  Hospital
Psiquiátrico de Maringá – Sanatório Maringá Ltda. (…); Medicinal Farmácia
e  Manipulação  Ltda.  (…);  Botica  São  Bento  Ltda.  ME (...).  Universidade
Estadual de Maringá (…).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  de
Maringá, em 07/07/16, 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. 334).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 346)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
2490/16, de 23/09/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 342)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
198/16, de 21/09/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Curso
Técnico  em  Farmácia -  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,
subsequente  e/ou concomitante  ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso
aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 914/11, de 06/10/11, quanto ao eixo tecnológico,
carga horária total do curso, período de integralização, requisitos de acesso, número
de vagas por turma, perfil profissional e matriz curricular.
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Da  análise  do  processo  e  com  base  nas informações  da
Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino apresenta recursos
físicos, tecnológicos e  materiais  pedagógicos  condizentes  com  a  Proposta
Pedagógica e o Plano de Curso, conforme estabelecem as Deliberações nº 03/13 e
nº 05/13 – CEE/PR.

A instituição de ensino possui o Certificado de Vistoria do Corpo
de Bombeiros com validade até 04/04/17, e a Licença da Vigilância Sanitária  com
validade até 29/07/17. 

De acordo com a Vida Legal do Estabelecimento, à fl.  314, o
curso em pauta está reconhecido até o final do ano de 2013, e mediante a análise
no quadro de alunos da avaliação interna, à fl. 350, não houve mais oferta de turmas
a partir do ano de 2012. Entretanto,  a direção da instituição de ensino  solicita  sua
renovação,  justificando que  tem  intenção em  dar continuidade  na  oferta,
considerando o  interesse da população e também por ter investido em laboratório,
materiais, livros e docentes. 

O atraso no envio do processo ocorreu pela reestruturação da
equipe  administrativa  e  rotatividade  de  funcionários  na  instituição  de  ensino  em
desacordo com o artigo 48, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Cabe observar, que a matéria foi protocolada sob a égide das
Deliberações CEE/PR  nº  09/06 e  nº  02/10,  contudo,  o  processo foi  instruído  de
acordo com as Deliberações CEE/PR nº 03/13 e nº 05/13. Portanto, a renovação do
reconhecimento do curso será concedida de acordo com estas Deliberações.

O prazo do credenciamento da instituição de ensino para a oferta
da Educação Básica esgotar-se-á em 21/10/17, sendo necessário providenciar sua
renovação, pelo menos cento e oitenta dias antes do vencimento, com base no § 3º,
art. 25, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Foram apensados ao processo, às fls.  350 a 353: o quadro de
alunos do relatório da avaliação interna, Licença da Vigilância Sanitária, justificativa
da  direção  com  relação  a  solicitação  do  pedido  de  renovação  do  curso  e  o
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
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II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a)  à  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Farmácia –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  subsequente  e/ou
concomitante ao Ensino Médio, regime de matrícula modular, carga horária de 1220
horas,  mais  300 horas  de  Estágio  Profissional  Supervisionado,  totalizando  1520
horas, 40 vagas por turma, período mínimo de integralização do curso de 18 meses,
presencial, do  Centro de Educação Profissional - CEM, do município de  Maringá,
mantido pelo  Centro Educacional  de Maringá Ltda.,  pelo prazo de  cinco anos,  a
partir  do início  do ano de 2014 até o final  do ano de 2018,  de  acordo com as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b) às alterações no 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.

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) atender ao contido na  Deliberação nº 03/13 – CEE/PR,  em
relação  às  normas  e prazos  ao solicitar a  renovação  do credenciamento  da
instituição de ensino para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
e a renovação do reconhecimento do curso;

b) providenciar a renovação do credenciamento da instituição de
ensino para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, considerando
que o prazo esgotar-se-á em 21/10/17;

c) tomar as devidas providências quanto ao registro on-line no
Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica
(Sistec).
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Encaminhamos:

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

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

É o Parecer.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
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, 05 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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