
Câmara de Educação Superior e Profissional

INTERESSADO: Centro Educacional IDETE/Tauá

EMENTA:  Recredencia o Centro Educacional IDETE, Instituição sediada na Rua
Gervina  Maria  Paixão  Moreira,  n°  253,  Bairro  Centro,  CEP:  63.660-000,  no
município de Tauá, e renova o reconhecimento do  curso  Técnico em Enfermagem
– Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, até 31 de dezembro de 2024.

RELATOR: José Nelson Arruda Filho

SPU Nº 08020600/2020 PARECER Nº 0122/2021 APROVADO EM: 03/02/2021

I – RELATÓRIO

Francisca  Kelma  de  Oliveira  Luz,  diretora  pedagógica  do  Centro
Educacional  IDETE,  Instituição sediada na  Rua  Gervina  Maria  Paixão  Moreira,
n°  253,  Bairro  Centro,  CEP:  63.660-000,  no  município  de  Tauá,  mediante  o
processo nº 08020600/2020, solicita a este Conselho Estadual de Educação (CEE)
o recredenciamento do referido Centro e a renovação do reconhecimento do curso
Técnico em Enfermagem – Eixo Tecnológico: Ambiente e  Saúde.

O Centro  Educacional  IDETE é  uma instituição de direito  privado,  está
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)  nº 20.294.976/0001-21,
com Censo Escolar/INEP nº 23272864, e tem como atividade principal ministrar
cursos de educação profissional técnica de nível médio.

Documentos apresentados a este CEE: 

 Ofício nº 01/2020; 

 Plano de Curso; 

 Regimento Escolar;

 Documentação  dos  componentes  dos  corpos  docente  e  técnico-
administrativo;

 Autorizações temporárias;

 Termos de Convênios para fins de Estágio Supervisionado;

 Termo Declaratório do Anexo Único da Resolução nº 434/2011/CEE.
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O  curso  Técnico  em  Enfermagem  enquadra-se  no  Eixo  Tecnológico:
Ambiente e Saúde e prevê uma carga horária total de 1.800 horas, sendo 1.200
destinadas às disciplinas de bases científica e tecnológica e seiscentas destinadas
à prática profissional: 

Módulo I: 230 horas/aula
Módulo II:580 horas/aula
Módulo III:  390 horas/aula 
Estágio Supervisionado - 600 horas/aula
Carga horária total - 1.800 horas/aula

 Francisca  Kelma  de  Oliveira  Luz,  especialista  em  Gestão  Escolar  e
Coordenação Pedagógica, responde pela direção pedagógica dessa Instituição; a
coordenadora do curso é Antônia Kelly de Oliveira Luz, graduada em Enfermagem;
a orientadora do Estágio Supervisionado é Letícia Milena Freitas Silva, graduada
em Enfermagem, e a secretaria escolar está a cargo de Maria Gracinete da Silva
Gonçalves, Registro SEDUC n°12.047.

O  técnico  em  Enfermagem  é  um  profissional  apto  a  aplicar  seus
conhecimentos teóricos e práticos no atendimento às demandas dos cidadãos, da
sociedade  e  do  mundo  do  trabalho,  em  sintonia  com  as  exigências  do
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.

     Para  o  cumprimento  do  Estágio  Supervisionado  dos  alunos  o  Centro
Educacional IDETE  firmou convênios com as seguintes instituições:

1 - Secretaria Municipal de Saúde;
2 - Sociedade Beneficente São Camilo/Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima.

O corpo docente é formado por 08 (oito) professores: um habilitado e sete
com  autorização  temporária  concedida  pela  Coordenadoria  Regional  de
Desenvolvimento da Educação (Crede 15). 

O  processo  de  reconhecimento  dos  cursos  de  educação  profissional
técnica  de  nível  médio  exige  que  se  utilizem,  previamente,  procedimentos  e
critérios de avaliação in loco que indiquem as condições de oferta dos cursos em
análise,  razão  pela  qual  precedem  a  este  Parecer  relatórios  circunstanciados
elaborados por especialistas na área e pela assessoria do NESP/CEE.

MATRIZ CURRICULAR
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MÓDULO I

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

TEÓRICA PRÁTICA

História da Enfermagem 20 -

Ética Profissional 20 -

Relações Humanas no Trabalho 20 -

Políticas Públicas de Saúde/SUS 20 -

Biossegurança 20 -

Português Instrumental 20 -

Anatomia e Fisiologia Humana 20 20

Microbiologia  e Parasitologia 50 20

TOTAL DO MÓDULO I 230 HORAS

MÓDULO II

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

TEÓRICA PRÁTICA

Farmacologia Aplicada à Enfermagem 30 -

Primeiros Socorros 40 20

Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva 40 30

Fundamentos de Enfermagem 60 30

Enfermagem em Saúde Mental 40 20
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Enfermagem em Clínica Médica 50 30

Enfermagem em Clínica Cirúrgica 40 30

Enfermagem em Saúde da Mulher 40 20

Enfermagem em Saúde da Criança e 
Adolescente

40 20

TOTAL DO MÓDULO II 580 HORAS

MODULO III

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

TEÓRICA PRÁTICA

Informática Aplicada 30 20

Enfermagem em Saúde do Idoso 50 -

Controle de Infecção Hospitalar 50 -

Enfermagem em Urgência e Emergência 70 40

Enfermagem em UTI 100 30

TOTAL DO MÓDULO III 390 HORAS

CARGA TEÓRICA E PRÁTICA 1.200

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 600

TOTAL GERAL 1.800
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A especialista avaliadora, Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, graduada
em Enfermagem, especialista em Terapias Holísticas e Complementares e mestre
em Cuidados  Clínicos  em Enfermagem, fora  designada  pela  presidência  deste
CEE, mediante a Portaria n° 002/2021, publicada no Diário Oficial do Estado do
Ceará, no dia 19 de janeiro  de 2021, com a finalidade de proceder à verificação
prévia no Centro Educacional IDETE. 

De acordo com a especialista avaliadora  o curso Técnico em Enfermagem
visa  proporcionar  ao  aluno  conhecimentos  teóricos  e  práticos  necessários  à
formação  do  profissional  junto  à  realidade  vivenciada  o  que  se  concretizará
mediante a oferta de um ensino que possibilite o aproveitamento de experiências
anteriores e que correspondam ao perfil  profissional  inserido nesta proposta.  A
formação do perfil profissional pretendida alinha-se com as realidades vivenciadas
pelos discentes, possibilitando atuar nas mesmas, transformando-as.

 A coordenadora é graduada em Enfermagem e tem pós-draduação em
Saúde da Família; possui experiência de coordenação, preceptoria e ensino em
cursos técnicos profissionalizantes. 

A  especialista  avaliadora  considerou  que  os  dados  curriculares  da
coordenadora do curso são excelentes em relação à descrição de sua titulação e
da experiência profissional.

A especialista avaliadora considerou que este curso tem um conceito Bom
para fins de renovação do reconhecimento, levando em conta a observância da
coerência dos objetivos  e da justificativa apresentados; das bases tecnológicas e
das  competências  e  habilidades  pretendidas  para  o  processo  formativo  dos
egressos.  Ela,  considerou,  também,  a  descrição  dos  itens  obrigatórios,  como
matriz  curricular,  referências  bibliográficas,  corpo  técnico  administrativo,  corpo
docente, processo avaliativo e de aproveitamento, recuperação etc.

O laboratório de Enfermagem  é próprio, amplo, climatizado e reformado.
Existe uma estrutura logística preparada com recursos permanentes e de consumo
para as aulas de anatomia, fisiologia e microbiologia, para atender às aulas de
procedimentos básicos de Enfermagem.

 O laboratório de informática é climatizado e possui dezoito computadores
novos para atender à demanda de pesquisa e de produção de trabalhos pelos
alunos e de uso do corpo docente.

5/7
                                                                                            



Câmara de Educação Superior e Profissional

Cont. Parecer nº 0122/2021

A biblioteca é ampla, climatizada, possui estantes, mesas, cadeiras,  wi fi,
um  computador,  balcão  de  atendimento,  quadro  branco  e  acessibilidade  para
cadeirantes.

O material  para estudos e pesquisas fundamentais é atualizado e já se
encontra nas estantes em quantidade de dois exemplares de títulos básicos para
cada dez alunos. As obras foram tombadas e separadas por especialidades na
estante, com diversas divisórias.

Os  data  shows são  fixos  e  estão  nas   sete  salas  de  aula.  Constam
também,  notebooks,  aparelhos  de  som,  câmeras  com  iluminação  e  fundo  de
parede  próprio  para  auxiliar  as  aulas  remotas  e  na  modalidade  Educação  a
Distância (EaD). 

O Centro Educacional IDETE já oferece como recursos de inclusão para
seus alunos banheiros em conformidade com as normas técnicas para cadeirantes;
portas  e  salas  de  aula  adaptadas  no  térreo;  rampas  de  acesso,  espaço  de
convivência; piso tátil etc. 

Em  relação  ao  programa  de  bolsas,  essa  instituição  oferece  cursos
gratuitos  de  qualificação  para  alunos  matriculados,  cursinho  preparatório  para
vestibular/ENEM e as mensalidades com isenção parcial ou total do valor.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES

ASPECTOS AVALIADOS CONCEITO FINAL
Coordenador do curso Excelente
Plano de Curso Bom
Corpo docente Bom
Instalações Excelente
Biblioteca Excelente
Laboratório(s) Excelente
Recursos audiovisuais Excelente
Aspectos de inclusão social Bom

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Pela  análise realizada, constatou-se que o Plano de Curso baseia-se na
Resolução CEC nº 466/2018, formatado conforme o Manual da Unidade Escolar do
Ministério da Educação (Mec); na Resolução CNE/CEB nº 3/2008; na Resolução
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CNE/CEC nº 6/2012; no Decreto nº 5.154/2004, alterado pelo de n° 8.268/2014, e
na Lei nº 9.394/1996.

III – VOTO DO RELATOR

Considerando a análise documental da assessoria técnica da Câmara de
Educação Superior e Profissional (Cesp) e o relatório da especialista/avaliadora, o
voto é no sentido de que se recredencie o Centro Educacional IDETE, Instituição
sediada  na  Rua  Gervina  Maria  Paixão  Moreira,  n°  253,  Bairro  Centro,
CEP: 63.660-000, no município de Tauá, e se renove o  reconhecimento do  curso
Técnico  em  Enfermagem  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  até  31  de
dezembro de 2024.

 É o que nos parece, salvo melhor Juízo.

IV – CONCLUSÃO DA CÂMARA

Processo aprovado pela Câmara de Educação Superior e Profissional do
Conselho Estadual de Educação.

Sala Virtual das Sessões da Câmara de Educação Superior e Profissional
do Conselho Estadual de Educação, em Fortaleza, aos 3 de fevereiro de 2021.

JOSÉ NELSON ARRUDA FILHO
Relator

CUSTÓDIO LUÍS SILVA DE ALMEIDA
Presidente da CESP

ADA PIMENTEL GOMES FERNANDES VIEIRA
Presidente do CEE
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