


 
 
 



Turmas 2015-2016 



  "...Aprender não é um ato findo. 

Aprender é um exercício constante de renovação”... 

                          
    (Paulo Freire). 

 

     
Assim, toda equipe do CENAP deseja  à  todos  um  excelente 

aproveitamento  durante todo percurso do Curso 
 
 
 
 

                     Sejam bem vindos a abertura de  novas oportunidades.... 
 
 
 
             Equipe CENAP 
 

 



O CENAP – Centro de Educação Profissional tem como objetivo a  
formação de profissionais em Cursos Técnicos. 

 
 

 
 
 

* Nosso compromisso é formar profissionais com as 
competências necessárias para o mercado de trabalho. 

 
 

 
 

“CENAP – Uma nova direção para o seu futuro”. 



Estudar para o Curso Técnico de Enfermagem e 
Radiologia, Estética e Podologia precisa 

dedicação, disciplina, respeito e o entendimento 
do compromisso que cada um tem com a  sua 

formação, para que este possa competir por uma 
vaga no mercado de trabalho, depois de 

formado. 
 
 

Nossa meta é a cada dia oferecer mais, pois 
primamos pela qualidade na formação dos 

nossos alunos. 
 



O CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – 
CENAP é pautado no compromisso assumido no 
credenciamento da Instituição em 2001, 
melhorou nas Instalações físicas e desde 
Agosto de 2006 está em uma estrutura ampla e 
moderna com quatro pisos, totalizando 4.000 
metros de área em Cascavel. Em Foz do Iguaçu 
iniciou os cursos em agosto de 2015. 



_______________________ 



CURSOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS TÉCNICOS: 
 

Enfermagem 
Radiologia 

Análises Clínicas 
Estética 

Massoterapia 
Podologia 

Saúde Bucal 
Zootecnia 

 
 
 



 
 
 
 
 

Cursos de Especializações 
 

Enfermagem do Trabalho 
Mamografia 
Radioterapia 

Instrumentação Cirúrgica 



 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS LIVRES 
 

SOCORRISTA 
MAQUIAGEM 

DEPILAÇÃO 
NORMAS DE BIOSSEGURANÇA 

FARMÁCIA COMERCIAL E HOSPITALAR 
ANÁLISES CLÍNICAS 



 24 SALAS DE AULAS; 
 02 LABORATÓRIOS DE ENFERMAGEM; 
 01 LABORATÓRIO DE SAÚDE BUCAL; 
 01 LABORATÓRIO DE RADIOLOGIA; 
 01 LABORÁTÓRIO DE INFORMÁTICA; 
 01 LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO; 
 01 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS; 
 02 CLINICAS DE ESTÉTICA; 
 01 CLÍNICA DE MASSOTERAPIA 
 01CLINÍCA DE PODOLOGIA; 
 01 LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 



NOSSA BIBLIOTECA CONTA COM ESPAÇOS AMPLOS PARA ESTUDOS ; 10 

COMPUTADORES E UM ACERVO ATUALIZADO DE LIVROS, REVISTAS E 

DVDS.  



Biblioteca  



Área de Convivência- Cantina 



Área de Convivência 



Área de Convivência 



Área de Convivência 



PREOCUPANDO-SE COM A ACESSIBILIDADE A ESCOLA  FOI PLANEJADA 
COM RAMPAS PROVIDAS DE PISOS EMBORRACHADOS E COM 
CORRIMÕES BILATERAIS PARA DAR ACESSO  A TODOS OS AMBIENTES. 



Laboratório de Enfermagem 











Clinica de Estética 



Laboratório de Informática 



Laboratório de Radiologia 



Laboratório de Análises Clinicas 



Lab. de Prótese Dentária 



Lab.de Prótese Dentária 



Lab. Prótese Dentária 



Laboratório de Saúde Bucal 



Laboratório de Podologia 



Laboratório de Podologia 



Auditório 



FACHADA CENAP FOZ DO IGUAÇU 



ESTRUTURA FÍSICA DO CENAP FOZ DO 
IGUAÇU 



LABORATÓRIO DE PODOLOGIA 



LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 



LABORATÓRIO DE ESTÉTICA 



DICA 



   Equipe  
CENAP 



Diretor Geral: Dr. Adilson Scopel 
 
Diretora Administrativa / Coordenadora de Cursos : 
Vanda Scopel 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Manhã, Tarde e Noite (com hora marcada) 
 

•Assuntos relacionados à instituição em geral 



Vanda Scopel 
Assuntos em gerais relacionados a atendimento de funcionários, 

setores em geral, biblioteca, laboratórios, professores, assuntos de 

ordem pedagógica em geral, sugestões em geral. 

•Atendimento aos alunos 

•RH 

•Guia do Aluno 

•Guia do Professor 

•Conselhos de Classe 

 
Segunda a sexta-feira: 13:00 – 17:00 h 
                                    18:00 – 22:00 h 
  
Sábados: 12:00 – 16:00h 



ESTÁGIOS 
 

Enf. Leila  
 
 

Segunda a sexta-feira:                 Sábados: 
  
13:00 – 17:00 h          08:00- 12:00 
18:00 – 22:00 h 
  
 



Coordenação de Estágios:  

 
•Calendário de aula, horário de professor,  
•Prova substitutiva, Data Especial, Dependência,  
•Formaturas 
•Ensalamento 
•Notas 
•Diário de Classe 
•Plano de Aula, Plano de Ensino 
•Requerimentos de Provas 
•Distribuição dos grupos de estágio 
•Orientação sobre Termos de Convênio para estágio 

 
Segunda a sexta-feira: 13:00 – 16:00 
                                      17:30 – 22:30 
  



Documentação 

Gabriela Peres 
 

Diplomas, Certificados, Declarações, Histórico, 
Controle de horas extra-curricular,  Conferência de 
Relatórios de Estágio, Orientação sobre Termos de 
Convênio para estágio. 
 
Segunda a sexta-feira: 
  
13:00 – 22:00 h 
  
 



Alisson - Clarissa 
 

•Agendamento de horário com Coordenadores e Direção 
•Matrículas 
•Informações sobre cursos Técnicos e livres 
•Certificados de certificado de cursos livres 
•Xerox 
 
Segunda a sexta-feira: 
  
13:00 – 22:00 
  
Sábados: 
  
8:00 – 12:00 h 

 
 

RECEPÇÃO 



 
•Empréstimos de acervo;  
•Controle do uso da internet para pesquisa; 
•Confecção de carteirinhas de usuário da biblioteca.  
 
  
 

BIBLIOTECA 

Segunda a sexta-feira: 
  
16:00 – 22:00 h 
  
Sábados: 
  
8:00 – 12:00 h 



DAS REGRAS DISCIPLINARES 

FICA PROIBIDO: 
 
• Fumar ou ingerir bebidas alcoólicas nas 

dependências  da  escola.  
 

 
• A entrada de visitantes, colegas de alunos, filhos etc. 

em sala de aula ou nos laboratórios em horário de 
aulas. 

  
 

• Comer ou beber dentro das salas de aula, biblioteca 
ou laboratórios.  



 
 
 

 
 
 

• Os aparelhos celulares deverão permanecer desligados 
dentro das salas de aula. Em caso de extrema 
necessidade, deixar no silencioso e avisar o professor. 
 

• Por nenhum motivo as aulas poderão ser interrompidas. 
Em caso de resolução de problemas, o representante da 
turma deverá SOLICITAR uma reunião com a 
COORDENAÇÃO para solução dos mesmos. 
 

  



 
 
 

CENTRAL DO ALUNO 
 

Boletim Online: 
 

Entrega de login e senha para acessar o site 
www.cenapcascavel.com.br 

 
Instruções na página 13 do guia do aluno! 

 

http://www.cenapcascavel.com.br/


 
 
 

TRABALHOS E 

AVALIAÇÕES 

 

Deverão ser entregues no prazo estabelecido, 
diretamente ao professor da disciplina; 
 
Cada professor determina o seu método de 
avaliação. 



MATRÍCULA 

 Ao término de cada módulo, o aluno deverá fazer a 
Matrícula para o módulo seguinte junto ao Setor Financeiro.  
 
Observações: Terá direito à matrícula o aluno que 
estiver:  
 
APROVADO no módulo ou reprovado em até 3 disciplinas; 

 
Não possuir DÉBITOS financeiros no MÓDULO anterior 
junto à instituição. 



FREQUÊNCIA 

 

Frequência mínima exigida para cada disciplina 
teórica e prática é de 75%. O registro da 
frequência é de responsabilidade do professor.  
 
Cabe ao aluno acompanhar as publicações 
através da Central do Aluno a cada 
encerramento de módulo ou fazer contato com a 
coordenadora do curso. 



 
 
 

Será considerado aprovado, em qualquer 

disciplina, o aluno que atender os seguintes 

requisitos: 

 

a)    Tenha freqüência mínima de 75% na teoria e 

na prática; 

b) Atingir no mínimo 60 pontos, na média aritmética 

da disciplina. 

 

Obs.: O aluno que reprovar por falta, terá que 

frequentar as aulas da respectiva disciplina 

juntamente com outra turma do mesmo módulo.  
 



 
 
 

ABONO DE FALTAS 
 Não existe abono de faltas para as atividades práticas. 

 
As atividades não-práticas, poderão ser abonadas nos seguintes 
casos: 
a) Licença gestante: (Lei Federal nº 6202 de 17/04/1975). 
b) Dispensa por motivos de saúde: (Decreto-Lei Federal nº 1044, 
de 21/10/69). 
c) Dispensa para participação em eventos escolares. 
d) Dispensa por luto (morte de cônjuge ou parente em primeiro 
grau). 
e) Atividades Civis. 
 



NOTAS 

A média para aprovação é 6,0 (seis), nas 
disciplinas teóricas e práticas de laboratório e 
7,0 (sete) nos estágios. 
 



 
 
 

Realizadas uma ou duas provas oficiais 
(dependendo da carga horária), 
programadas pelo Professor e comunicado 
aos alunos até uma semana antes da sua 
realização. 
 

Os alunos que em 24 horas não 
protocolarem justificativa de falta e 
requerimento para solicitação da prova em 
data especial, automaticamente perdem o 
direito de fazer a prova e ficam sujeitos á 
Nota zero na disciplina. 

PROVAS OFICIAIS 
 



 
 
 

 
   As provas em data especial serão agendadas e 

aplicadas pela secretaria escolar em conjunto 
com a Coordenação, sendo o seu agendamento 
publicado em edital com no mínimo 15 dias de 
antecedência 

PROVA EM DATA ESPECIAL 



 
    
   Prova de recuperação - consiste  em uma prova 

escrita da disciplina, com peso 10,0 a qual será 
elaborada com base em todo conteúdo ministrado 
em sala de aula referente a disciplina reprovada. 

     
A prova será marcada pela Secretaria Escolar 

juntamente com o calendário escolar da turma. 
 
• Igual ou maior a 6,0 – Aprovado 
• Inferior a 6,0 - Reprovado 

PROVA SUBSTITUTIVA 



 
 
 

ATESTADOS 
 

Deverão ser protocolados no Financeiro do CENAP 
em até 72 horas após a falta. O motivo da falta 

será avaliado pela Coordenação para posterior 
justificativa ou abono. 



 
 
 

DEPENDÊNCIAS 
 

Significa  fazer a disciplina novamente: 
 

•Por falta: Frequência é obrigatória. 
 
•Por nota: neste caso o aluno não tem 
obrigatoriedade de frequentar podendo fazer 
somente as avaliações que deverá ser solicitada 
no Setor Financeira para Agendamento posterior. 
 



 
 
 

É a ficha oficial para elaboração de 
relatórios. Deverá ser adquirida pelos alunos 
para elaboração dos relatórios das aulas 
práticas de Laboratório, visitas técnicas e 
estágios. 
 
O aluno receberá: 1 pasta + instruções  + 
fichas de relatórios. 
 
                         

Kit Lab 



 
 
 

Para a realização das Aulas Práticas de Laboratório, 
o aluno deverá: 
 
Jaleco branco; 
Respeitar  horário das aulas; 
Manter o celular desligado(Obrigatório). 
75% de Freqüência, conforme determinação da 
LDB 9394/96. 
Média 6,0(somatória de teoria e prática). 
Realizar relatório de todas as aulas práticas, e no 
final do módulo realizar o protocolo dos relatórios 
no setor financeiro. 

AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO 



 
 
 

Para a realização do ESTÁGIO compete ao aluno: 
 
•Uso do uniforme: calça, camisa, camiseta, blusa, sapato branco sem 
salto com solado antiderrapante e jaleco branco 
• Uso de jaleco e crachá com identificação do CENAP; 
• Uso de Sapato branco fechado antiderrapante; 
• Manter cabelos presos; 
• Manter unhas curtas; 
• Não utilizar-se de  jóias, bijuterias ou outros adornos; 
• Proceder a entrega dos relatórios escritos ao professor ao término 

de cada aula. 
• 100% de freqüência (OBRIGATÓRIO). 
• Cumprimento do horário, início e término da aula. 
 
    Observações: A falta nos ESTÁGIOS motivo de doença infecto-

contagiosa, deverá ser comunicada imediatamente (via telefone 
ou pessoalmente) á escola e na seqüência, protocolar atestado 
médico junto á secretaria no prazo máximo de 03 dias úteis, 
conforme  Decreto-Lei Federal nº 1044,  de 21/10/1969. 

Estágios 



 
 
 

CERTIFICAÇÃO 
 

O Diploma de Técnico, só estará disponível aos alunos 

concluintes e aprovados nos Cursos Técnicos, que estejam 

com toda documentação(Ensino Médio), após retornar da 

SEED (Secretaria Estadual de Educação), com os devidos 

carimbos e posteriormente mediante assinaturas dos 

Diretores responsáveis. 



Dúvidas 
 
 
 
 
 
 

Em caso de dúvidas- acesse o site: 
cenap@cenapcascavel.com.br – 

cidade Foz do Iguaçu 
 

No site o aluno terá todas as 
informações no: 

Guia do aluno 
Regimento Escolar 

Projeto Político Pedagógico- PPP 

mailto:cenap@cenapcascavel.com.br


DICAS 



DICAS 



DICAS 

SEJAM BEM 
VINDOS!!!! 


