
PROCESSO N° 1098/15 PROTOCOLO Nº 13.500.163-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 99/16 APROVADO EM 15/03/16 

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE GOIOERÊ – ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

MUNICÍPIO: GOIOERÊ

ASSUNTO:  Pedido de  renovação  de  reconhecimento do  Curso  Técnico  em
Enfermagem -  Eixo Tecnológico:  Ambiente e Saúde,  subsequente ao
Ensino Médio  e alteração do Plano de Curso, aprovado pelo Parecer
CEE/CEB nº 315/12, de 08/05/12.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº  1707/15 -
SUED/SEED, de 13/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE de Goioerê, em 06/02/15, do Colégio Estadual Polivalente de Goioerê – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, que solicita a renovação do reconhecimento do
Curso Técnico em Enfermagem – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente
ao Ensino Médio e alteração do Plano de Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº
315/12, de 08/05/12.

1.1 Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Polivalente  de  Goioerê  –  Ensino
Fundamental,  Médio  e  Profissional, localizado  na  Rua  Dr.  Rosalvo  G.  de  Mello
Leitão,  nº  600,  Bairro  Jardim  Curitiba,  do município  de  Goioerê,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para a oferta da Educação Básica,
pela  Resolução  Secretarial  nº  359/12,  de  20/01/12, pelo  prazo  de  05 anos,  de
15/02/12 até 15/02/17.

O  Curso  Técnico  em  Enfermagem –  Eixo  Tecnológico:
Ambiente  Saúde  e  Segurança, subsequente ao Ensino  Médio  foi autorizado  a
funcionar  pela Resolução Secretarial nº  5650/10, de  28/12/10 e reconhecido pela
Resolução Secretarial nº 3263/12, de 28/05/12, pelo prazo de 05 anos, de 23/07/09
até 23/07/14.
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A direção da instituição de ensino justifica, à fl. 546, o atraso no
envio do processo:

Justificamos  que  o  pedido  de  renovação  de  reconhecimento  do  Curso
Técnico  em  Enfermagem,  com  organização  curricular  subsequente  do
Ensino  Médio  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente,  Saúde  e  Segurança,  foi
protocolado com atraso, em consequência das dificuldades em formalizar
convênios com as unidades de saúde, (Hospitais e Postos de Saúde) para a
realização do estágio obrigatório, devido a reduzida oferta da nossa região.
Outra  dificuldade  encontrada  foi  a  renovação  do  Alvará  de  Licença  do
Colégio, uma vez que adequações da estrutura física foram necessárias.

1.2 Plano de Curso

O Plano do Curso Técnico em Enfermagem – Eixo Tecnológico:
Ambiente, Saúde e Segurança, subsequente ao Ensino Médio foi reconhecido pelo
Parecer CEE/CEB nº 315/12, de 08/05/12 e pelo Parecer CEE/CEMEP nº 707/15, de
10/12/15, ficou inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde. 

Proposta de Alteração (fl. 543)

Dados Gerais do Curso

- Período de Integralização:

De: mínimo de 02 anos e máximo de 05 anos

Para:  mínimo  de  04 (quatro)  semestres letivos  e  máximo  de  10  (dez)
semestres letivos
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Matriz Curricular (fl. 542)
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Avaliação Interna (fl. 560)

1.3 Comissão de Verificação (fl. 510)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº 20/15, de 22/05/15, do NRE de  Goioerê, integrada pelos técnicos pedagógicos:
Dalva  Maria  Vieira  Faustino,  graduada em Ciências Contábeis;  Sonia Regina de
Morais Zane, licenciada em Ciências Biológicas; Rosa Setuko Inoue, licenciada em
Ciências; e como perita Marlene Alves Scalabrini, graduada em Enfermagem, com
especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior e em Administração
Hospitalar  e  Serviços  em  Saúde,  após verificação  in  loco, manifesta  parecer
favorável  à  renovação  do reconhecimento  do  curso  e  informa  no  relatório
circunstanciado:

(…)  Esta Instituição de Ensino passou por algumas melhorias como: (…)
reforma do laboratório  de enfermagem com ampliação  do espaço  físico,
construção de balções com pias e melhorias significativas nas instalações
hidráulicas e elétricas, aquisição de móveis para o laboratório através de
convênios com instituições hospitalares, aquisição de equipamentos como
material hospitalar através de promoções.  (…) Existem dois laboratórios de
informática  no  Colégio,  sendo  que  o  laboratório  Proinfo  possui  vinte
computadores  e  o  laboratório  do  Brasil  Profissionalizado  possui  dez
computadores. (…) A biblioteca possui um espaço arejado e bem iluminado
(…). A biblioteca também conta com um banheiro adaptado (…) Possui um
acervo  de  dez  volumes  de  cada  título  específico  para  o  curso  de
enfermagem (…).  O Colégio  firma termo de convênios com os hospitais
particulares, secretaria de saúde do município. Participam no máximo seis
alunos por grupo. O responsável pela supervisão do estágio é a enfermeira
responsável técnica da instituição concedente com registro no COREN. (…) 

Os Termos de Convênios para Concessão de Estágio Obrigatório (…) são
com as seguintes instituições concedentes: Secretaria Municipal de saúde
de  Goioerê  (…)  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Rancho  Alegre  (…)
Hospital Santa Casa de Misericórdia (…) Hospital Santa Maria de Goioerê
Ltda (…). 
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A quadra de esportes coberta  é fechada (…). Há um amplo pátio coberto
com palco (…) que é utilizado para apresentações e outros eventos (…). Em
relação à acessibilidade, constatamos que a edificação não é totalmente
plana, e o acesso de um bloco para o outro bloco é por escadas ou rampas
(algumas com corrimão e outras não) e que são um pouco íngremes. Possui
também, degraus para acesso a quadra de esportes descoberta, mas há
acessibilidade  para  a  quadra  de  esportes  coberta.  O colégio  conta  com
banheiro adaptado. 

(…)  O  Colégio  Estadual  Polivalente  de  Goioerê  –  EFM  e  Profissional
apresentou  o  Atestado  de  Conformidade  datado  de  30/03/2015,  em
consonância  com  a  Resolução  Normativa  nº  01  (…).  O  Certificado  de
Conformidade nº 108 de 25/05/2015 tem validade até 25/05/2016 (…). Está
disponível também para os alunos, os Laboratórios de Biologia, Química,
Física e de Enfermagem (…).

Consta, à fl.  531, o Termo de Responsabilidade emitido pela
Chefia do NRE de  Goioerê,  em 19/06/15, que 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.

1.4 Parecer Técnico CEF/SEED (fls. 555 a 557)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº
1774/15 – CEF/SEED, é favorável à renovação do reconhecimento do curso.

1.5 Parecer DET/SEED (fls. 551 a 553)

O  Departamento  de  Educação  e  Trabalho,  pelo  Parecer  nº
303/15 – DET/SEED, encaminha o processo para prosseguimento dos trâmites.

2. Mérito

Trata-se do pedido de renovação de reconhecimento do Curso
Técnico em  Enfermagem -  Eixo Tecnológico:  Ambiente e Saúde,  subsequente ao
Ensino Médio  e alteração do Plano de Curso, aprovado pelo Parecer CEE/CEB nº
315/12, de 08/05/12, referente ao período de integralização.

Da  análise  do  processo  e  com  base  nas  informações  do
relatório  da  Comissão  de  Verificação,  constata-se  que a  instituição  de  ensino
apresenta  condições  de  infraestrutura, recursos  pedagógicos  e  materiais
condizentes com a proposta pedagógica que atendem ao plano de curso, recursos
humanos,  conforme estabelecem as  Deliberações nº 03/13  e nº 05/13  –  CEE/PR,
com exceção da ausência de docente com habilitação específica para a disciplina de
Fundamentos do Trabalho.
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A instituição de ensino possui o Certificado de Conformidade nº
108, referente  ao  Programa Brigadas  Escolares  -  Defesa  Civil  na  Escola,  com
validade até 25/05/16  e a  Licença  da Vigilância  Sanitária nº  24/16, expedida em
17/02/16, com validade até 12/02/17.  

Embora conste no processo a solicitação de alteração do Plano
de Curso para adequar o Eixo Tecnológico de acordo com a Resolução CNE/CEB nº
4/2012, de 06 de junho de 2012, que definiu e aprovou a atualização do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, pelo Parecer CEE/CEMEP nº 707/15,
de 10/12/15, o curso foi inserido no Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde.

O atraso  da instituição de ensino  em protocolar o pedido de
renovação do reconhecimento do referido curso decorreu por não dispor de Termos
de Convênios para a realização do Estágio Profissional Supervisionado e Alvará de
Licença, exigidos à época, para a tramitação do processo.

Foram apensados ao processo, às fls. 560 a 562: o quadro de
alunos da avaliação interna e a Licença da Vigilância Sanitária. 

II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) à renovação  do  reconhecimento  do  Curso  Técnico  em
Enfermagem – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente ao Ensino Médio,
carga  horária  de  1200 horas,  mais  633  horas  de  Estágio  Profissional
Supervisionado,  totalizando 1833 horas,  36 vagas por turma, período mínimo de
integralização do curso de  02 anos, regime de matrícula  semestral, presencial, do
Colégio  Estadual  Polivalente  de  Goioerê  –  Ensino  Fundamental,  Médio  e
Profissional, do município de Goioerê, mantido pelo Governo do Estado do Paraná,
pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  de  23/07/14  até  23/07/19,  de  acordo  com  as
Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR;

b)  à alteração 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,  necessárias 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. 
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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)  atender ao contido nas Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 -
CEE/PR,  respeitando  os  prazos  estabelecidos,  quando  solicitar  a  renovação  do
reconhecimento do curso;

c) indicar docente com habilitação específica para a disciplina
de Fundamentos do Trabalho.

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.

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, 15 de março de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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