
PROCESSO N° 1276/16 PROTOCOLO Nº 13.357.304-6

PARECER CEE/CEMEP Nº 797/16 APROVADO EM 07/12/16

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

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ADAMANTINA

MUNICÍPIO: UMUARAMA

ASSUNTO: Pedido de renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Prótese
Dentária -  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,
subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  alteração  e
adequação  do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEB nº
824/11, de 03/10/11.

RELATOR: IVO JOSÉ BOTH

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1877/16 -
Sued/Seed, de  18/11/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Umuarama,  em  01/10/14,  do  Centro  de  Educação  Profissional  de
Adamantina, município de Umuarama, que solicita a renovação do reconhecimento
do  Curso  Técnico  em  Prótese  Dentária –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e
Segurança,  subsequente  e/ou  concomitante  ao  Ensino  Médio,  alteração  e
adequação do  Plano  de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEB nº  824/11,  de
03/10/11.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Centro de Educação Profissional de Adamantina, localizado na
Avenida Londrina, nº 3706, Centro, do município de Umuarama, mantido pelo Centro
de  Educação  Profissional  Umuarama  Ltda.  -  ME,  obteve  a  renovação  do
credenciamento  da  instituição  de  ensino para  a  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio pela  Resolução  Secretarial  nº  5406/13,  de
22/11/13, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2012 até o final do
ano de 2016, e sob protocolo nº 14.140.310-9, de 23/06/16, tramita a solicitação da
renovação do referido credenciamento. 

A direção da instituição de ensino justifica, às fls. 184  e 263, o
atraso no envio do processo e a solicitação da renovação do curso, considerando a
não oferta de novas turmas nos anos de 2010, 2012, 2014, 2015 e 2016:

(…)  a  nova  solicitação  para  Renovação  do  Reconhecimento  do  Curso
Técnico em Prótese Dentária, deveria ser solicitada 120 (cento e vinte) dias 
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do término do prazo de 05 (cinco) anos. Informamos que conforme cópia do
protocolado em anexo, enviamos a documentação ao Núcleo Regional de
Umuarama  em  21  de  agosto  de  2014,  porém  houve  uma  demora  na
renovação  do  Certificado  do  Corpo  de  Bombeiros  em  virtude  de  uma
reforma que estamos efetuando no prédio da escola (fls. 184).

Através da presente,  o Centro de Educação Profissional  de Adamantina,
justifica a não abertura de turmas novas nos anos de 2010, 2012, 2014,
2015 e 2016, pela pouca quantidade de matrículas. O Curso Técnico em
Prótese  Dentária,  para  as  aulas  práticas  no  laboratório,  é  exigido  uma
quantidade de materiais, equipamentos e instrumentais de uso individual do
aluno que é essencial  para  a  confecção das  próteses,  o  que onera  um
custo, e por isso tem índice maior de desistentes. Por conta desta situação,
se a turma tiver um número pequeno de alunos, não é viável para a escola
dar prosseguimento no curso no determinado ano. Porém para o ano letivo
de 2017, já temos uma quantidade de matrículas satisfatória para a abertura
de uma nova turma, e necessitamos da renovação do reconhecimento do
referido curso (fl. 263).

O  Curso  Técnico  em  Prótese  Dentária –  Área  Profissional:
Saúde, subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio foi autorizado a funcionar e
reconhecido  pela  Resolução  Secretarial  nº  276/02,  de  18/02/03.  Obteve  as
renovações  do  reconhecimento  pelas  Resoluções  Secretariais  nº  4008/06,  de
28/08/06, e nº 4855/11, de 07/11/11, esta última, com base no Parecer CEE/CEB nº
824/11, de 03/10/11, pelo prazo de cinco anos, a partir do início do ano de 2010 até
o final do ano de 2014.

1.2 Plano de Curso

O  Plano  do  Curso  Técnico  em  Prótese  Dentária –  Eixo
Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  concomitante  e/ou  subsequente ao
Ensino Médio, foi aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº 824/11, de 03/10/11, ficando
inserido ao Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança.  

Proposta de Alteração e Adequação (fls. 244, 257 e 258)

Dados Gerais do Curso:

- Eixo – Tecnológico:

De: Ambiente, Saúde e Segurança

Para: Ambiente e Saúde

- Regime de Matrícula: 

De: a matrícula será efetuada para o curso completo
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Para: a matrícula será efetuada para o curso completo, sem a possibilidade
do  candidato  matricular-se  apenas  para  alguns  módulos,  a  não  ser  o
candidato  que tenha graduação em odontologia,  porém sujeito  a  análise
pela coordenação do curso.

- Perfil Profissional:

De:  Confecciona  dispositivos  e  aparelhos  protéticos  e  ortodônticos,  por
solicitação do cirurgião-dentista. Presta suporte técnico ao cirurgião-dentista
na  fase  laboratorial  da  confecção  das  próteses  dentárias.  Gerencia
estabelecimentos  laboratoriais  de  produção  de  peças  protéticas,
controlando estoques e a comercialização de produtos e serviços. Opera e
zela pelo bom uso e manutenção do maquinário tecnológico relacionado a
confecção  das  próteses  e  aparelhos  ortodônticos.  Em  sua  atuação  é
requerida  a  observância  à  impossibilidade  de  prestação  de  assistência
direta a clientes.

Para:  Confecciona  e  repara  próteses  dentárias,  aparelhos  ortodônticos,
aparelhos  ortopédicos  e  dispositivos  protéticos  bucais.  Presta  suporte
técnico ao cirurgião-dentista na fase laboratorial do processo de reabilitação
oral e gerencia laboratórios de prótese dentária.

MK 3



PROCESSO N° 1276/16

- Matriz Curricular (fl. 231)
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Avaliação Interna (fl. 261)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 173)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  320/15,  de  26/10/15,  do  NRE  de  Umuarama,  integrada  pelos  técnicos
pedagógicos:  Neide Boffete  Coiado,  licenciada em  História;  Laércio  Scanavacca,
graduado  em  Administração; Janete  Mendes  da  Silva  Silvestre,  licenciada  em
Letras;  e  como  perita  Ana  Lígia  Maeciaki,  graduada  em  Odontologia,  após
verificação  in  loco  na  instituição  de  ensino,  em 26/10/15  e  23/08/16,  manifesta
parecer favorável à renovação do reconhecimento do curso e informa no relatório
circunstanciado, de 26/10/15, e nos relatórios circunstanciados complementares, de
12/07/16, 23/08/16, e 24/11/16:

(…)  A instituição no 1º (primeiro) piso conta com: secretaria (…) sala de
informática, salas de aulas, laboratório de Prótese Dentária e laboratório de
Enfermagem. (…) Banheiro feminino em mau estado de conservação (…). 

Laboratório de Informática tem 14 computadores  (…).  Laboratório  de
Prótese Dentária,  possui  dois ambientes:  No primeiro – 02 bancada de
concreto com pedra de granito com luminária, 01 pia com cuba em pedra e
torneira, 01 fogão de 04 bocas,  (…). No segundo: 01 compressor de ar, 01
massarico para fundição (…).

Recursos  Materiais  e  Tecnológicos:  A  instituição  possui  um  acervo
bibliográfico  diversificado  e  foi  atualizado  em 2014.  O  perito  analisou  a
bibliografia do referido curso e a considerou excelente.  Citamos também
que os recursos e materiais existentes são suficientes para o cumprimento
das atividades previstas no Plano de Curso,  contabilizando no geral  101
exemplares  de  livros  técnicos.  Conta  ainda  com  materiais  pedagógicos
diversos, como: impressora, 03 data show, 05 televisores (02 acopladas a
computadores para aula) 14 computadores e Internet móvel (WI-FI)

O  Centro  de  Educação  Profissional  Adamantina  mantém  Termo  de
Convênio  de Estágio  com: Laboratório de Prótese Dentária Guidini, com
vigência  em  24/02/2017;  Laboratório  Rocha  LTDA.,  com  vigência  em
04/02/2017 e Laboratório de Prótese Dentária Cardozo LTDA.
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O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Umuarama,  em  27/10/15,  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. 217).

1.4 Parecer Técnico CEF/Seed (fl. 253) 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
3004/16, de 09/11/16, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/Seed (fl. 248)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
182/16, de 01/09/16, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Curso
Técnico em  Prótese Dentária -  Eixo Tecnológico: Ambiente,  Saúde  e Segurança,
subsequente e/ou concomitante ao Ensino Médio, alteração e adequação do Plano
de  Curso  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEB nº  824/11,  de  03/10/11,  nos  Dados
Gerais do Curso e Perfil Profissional de Conclusão do Curso.

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

A instituição de ensino possui o Certificado de Vistoria do Corpo
de Bombeiros nº 82418/16,  de 01/06/16,  com vigência até  01/06/17. A Licença  da
Vigilância Sanitária possui validade até 30/04/17.

A direção  da  instituição  de  ensino  justifica  que  o atraso  em
protocolar o pedido de renovação do reconhecimento do curso ocorreu por estarem
em reformas  no  prédio  e  no  aguardo  da conclusão  das  obras  para  obterem a
liberação  do  Corpo  de  Bombeiros, em  desconformidade  com  o  artigo  48,  da
Deliberação nº 03/13 - CEE/PR.

De acordo com quadro de alunos da avaliação interna, à fl. 261,
não foram ofertadas novas turmas nos anos 2010, 2012 e 2014, e mediante análise
na Vida Legal  do  Estabelecimento  de Ensino -  VLE,  o  curso  está com  os atos
regulares até  31/12/14.  Entretanto,  a direção  da  instituição  de  ensino  solicita  a
renovação do reconhecimento, justificando que possuem demanda de alunos para a
abertura de novas turmas no ano de 2017. 
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Embora  conste  no  relatório  circunstanciado  complementar,  de
24/11/16 (fl. 257), a solicitação de alteração do regime de funcionamento do curso, a
integrante  da  Comissão  de  Verificação  do  NRE  de  Umuarama,  em  30/11/16,
encaminhou e-mail a este Conselho, desconsiderando tal pedido (fl. 264).

O prazo do credenciamento da instituição de ensino para a oferta
de  cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio esgotar-se-á  em
31/12/16.  Contudo,  mediante  consulta ao Protocolo Geral do Estado  em  30/11/16,
tramita  sob protocolo nº 14.140.310-9,  de  23/06/16, a solicitação  da renovação  do
credenciamento, com base no § 3º, art. 25, da Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

Foram apensados ao  processo,  às fl.  257 a  264: cópia  da
consulta do Protocolo Geral do Estado realizada em 30/11/16, referente ao protocolo
nº  14.140.310-9,  de  23/06/16,  contendo  a solicitação  da  renovação  do
credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  de  cursos  da  Educação
Profissional Técnica de Nível Médio; relatório circunstanciado complementar com as
alterações a serem efetuadas no Plano de Curso; cópia do Certificado de Vistoria do
Corpo de Bombeiros; cópia da Licença da Vigilância Sanitária; quadro de alunos do
relatório da avaliação interna; justificativa da direção para o pedido de renovação do
curso considerando  a ausência de novas turmas nos anos de 2010, 2012, 2014,
2015 e 2016, e e-mail de integrante da  comissão de  Verificação  desconsiderando
algumas alterações nos Dados Gerais do Curso. 

II - VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Prótese
Dentária –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  concomitante  e/ou
subsequente ao Ensino Médio, carga horária de  1.538 horas,  40 vagas por turma,
período  mínimo  de  integralização  do  curso  de  dois  anos, regime  de  matrícula
modular, presencial, do Centro de Educação Profissional Adamantina, do município
de Umuarama, mantido pelo Centro de Educação Profissional Umuarama Ltda. ME,
pelo prazo de  cinco anos,  a partir do início do ano de 2015 até o final do ano de
2019, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b) à alteração e adequação do 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,  com especial  atenção à infraestrutura
adequada das instalações sanitárias.
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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  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  de  cursos  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 renovação do reconhecimento do curso;

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

É o Parecer.

 Ivo José Both
 Relator

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto do Relator, por unanimidade.

                         

  Curitiba, 07 de dezembro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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