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1. INTRODUÇÃO 

 

 Considerando o processo educacional de importância fundamental na construção 

efetiva do ser humano, durante todo o fazer pedagógico, é preciso entender o que mudou e o 

que precisa mudar. 

 Nesta perspectiva é que o PPP- Projeto Político Pedagógico deve ser avaliado 

continuamente para que, efetivamente garanta suas ações e objetivos. 

 A LDB trata a Educação Profissional de uma forma moderna e inovadora, partindo 

de dois direitos básicos: o da educação e o do trabalho. 

 A Educação Profissional deve conduzir o cidadão “ao permanente desenvolvimento 

de aptidões para a vida produtiva”(Artigo 39 LDB), desenvolvido, de forma intensa 

“integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia (Artigo 39 - 

LDB)”. 

 A escola só fará sentido existir na medida em que se torne um centro de referência 

técnica na região em que atua. É nesse sentido que propomos a existência de uma escola que 

desenvolva em seus alunos competências profissionais que possibilite a articulação, a 

mobilização e a ação, através dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários a 

responder, de maneira inovadora e criativa, os desafios da vida profissional. 

 O CENAP é uma das maiores Instituições de Ensino Técnico e de Educação 

Profissional do Paraná.  A escola conta com ampla infraestrutura, professores altamente 

capacitados e especializados na área em que lecionam além de uma equipe pedagógica 

voltada a disseminação do conhecimento e comprometida em executar com seriedade e 

qualidade uma política de ensino voltada para a contribuição científica, técnica, política, 

cultural e social dos educandos.  O CENAP tem como visão de futuro consolidar-se como a 

referência estadual em educação profissional e ser reconhecida pela excelência na qualidade 

do ensino profissionalizante gerando profissionais devidamente qualificados e aptos a atuarem 

no mercado de trabalho. 

  A escola deve possibilitar ao aluno vivenciar a cidadania e incentivar a participação 

social. 
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Esta proposta fundamenta-se na certeza de que a educação profissional não se 

restringe apenas a preparar jovens para o mercado de trabalho, mas prevê também a sua 

formação integral como um cidadão que desempenha sua atividade profissional com 

profissionalismo, ética, e com um mundo em constante evolução. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 

Nome da Mantenedora: CENAP – Centro de Educação Profissional S/S LTDA. 

Nome da Escola: CENAP – Centro de Educação Profissional S/S LTDA. 

Endereço: Rua Barão do Rio Branco - 603-  Centro- 

CEP:85851-310 

Núcleo Regional de 

Educação 

NRE/ Foz do Iguaçu -Paraná. 

Código do 

Estabelecimento 

 

Telefone: 

(45) 3029 -7838 - (45) 3029-7888 – Foz do Iguaçu 

(45) 3222- 0384 - Cascavel 

 

Site: www.cenapcascavel.com.br 

CNPJ: 04.630.378/0001-20 

Data de criação da 

Escola: 

 

Autorização de 

funcionamento: 

 

Reconhecimento:  

Renovação do 

Credenciamento 

 

Renovação do 

Credenciamento 

 

Turno de 

Funcionamento: 

Manhã: 07:30 h às 22:40h 

Nível de Ensino ofertado: Educação profissional para aluno e egressos em nível 

médio (Cursos Técnicos). 

Organização Curricular Modular 

 

 

http://www.cenapcascavel.com.br/
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3. ATO SITUACIONAL 

 

3.1 Dados Históricos 

O CENAP – Centro de Educação Profissional Ltda., foi fundado em 20 de junho de 

2001, integrando a rede particular de Ensino Pós-Médio, ofertando Cursos Técnicos na área 

de Saúde, iniciando seus cursos técnicos em 2002. 

 Tem como meta a qualidade na preparação de Profissional de nível médio sempre 

amparado nas metas e objetivos da LDBEN 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), de forma a garantir a consolidação  de educação com princípios de liberdade e 

ideais de solidariedade humana principalmente para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho. 

Em 2002 foram ofertados os Cursos de Auxiliar e Técnico em Enfermagem, Técnico 

em Higiene Dental e alguns outros cursos livres paralelos, como: Instrumentação Cirúrgica, 

Zeladoria Hospitalar, Tratamento de Feridas, Enfermagem em Radiologia entre outros. 

Em 2003 o CENAP passou a ofertar à comunidade o Curso de Técnico em Radiologia 

– Diagnóstico por Imagem,  em 2005 o Curso Técnico em Estética, em 2007 o Curso Técnico 

em Administração com ênfase em Saúde. 

No ano de 2006, o CENAP passa a ocupar novo espaço físico com ampla estrutura e 

aprovação de novos cursos. 

Atualmente, além dos cursos citados a Escola oferece também os Cursos Técnico em 

Contabilidade, Técnico em Massoterapia, Técnico em Podologia, Técnico em Prótese 

Dentária, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Informática, Técnico em Nutrição, 

Técnico em Transações Imobiliárias, Técnico em Recursos Humanos e as seguintes 

especializações:  Especialização em Instrumentação Cirúrgica,   Especialização em 

Enfermagem do Trabalho e Especialização em Mamografia.  

Foz do Iguaçu é a cidade com maior população de fronteira do Brasil, com 256.088 

habitantes, de acordo com o Censo do IBGE de 2010. Seu PIB é de R$ 6,7 bilhões e o PIB 

per capita, de R$ 20.613,46. Seu coeficiente de Gini, que mede a desigualdade na distribuição 

de renda, é de 0,45, resultado melhor que a média nacional (0,56) e do Estado do Paraná 

(0,49). 
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                 Situa-se em uma localização privilegiada, na tríplice fronteira do Brasil com 

Argentina e Paraguai, no centro geográfico do Mercosul. Pela posição estratégica que ocupa, 

lidera uma nova metrópole regional. Em um raio de 170 quilômetros a partir de Foz do 

Iguaçu, incluindo os três países, vivem hoje aproximadamente 2 milhões de habitantes. 

Desses, 1 milhão e 200 mil vivendo na região Oeste do Paraná. Dessa forma, consolida-se 

como importante destino emissor de turistas nacionais e internacionais. 

                  Reconhecida como um destino turístico internacional, por abrigar uma das novas 

sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu, e a maior usina hidrelétrica do mundo em 

geração de energia, a Itaipu Binacional, a cidade se destaca como o segundo destino na 

preferência dos turistas estrangeiros que visitam o Brasil, segundo pesquisa da Embratur. 

Também é considerada uma das cinco cidades brasileiras que mais recebem turismo de 

eventos nacionais e internacionais, conforme a Associação Internacional de Congressos e 

Convenções. 

                 A cidade conta com um dos seis maiores parques hoteleiros do Brasil, com mais de 

23 mil leitos. E possui, ainda, uma das melhores infraestruturas do país para a realização de 

eventos. Seus centros de convenções são capazes de receber, juntos, 40 mil pessoas, 

simultaneamente. 

                 Estima-se que o Destino Iguaçu, como é conhecido nacional e internacionalmente, 

recebe, por ano, mais de 5 milhões de turistas, somados os que visitam as Cataratas do Iguaçu, 

pelo Brasil e Argentina, os que visitam a Itaipu Binacional e participam de eventos nacionais 

e internacionais, e os que se dirigem à região para fazer compras em Ciudad del Este, no 

Paraguai. As Cataratas do Iguaçu recebem 2,5 milhões de turistas por ano, pelos lados 

brasileiro e argentino do Parque Nacional do Iguaçu. Já a Itaipu Binacional recebe mais de 

500 mil visitantes/ano. E os eventos atraem outros 300 mil visitantes. 

                Com muita mídia espontânea e um calendário fixo de eventos que projetam uma 

imagem positiva da cidade, Foz do Iguaçu vem se transformando nos últimos anos em um 

destino turístico de qualidade para lazer, eventos e ecoaventura. No embalo dessa nova 

imagem, surge um novo turismo de compras em Ciudad del Este, no Paraguai, focado na 

classe média brasileira e não mais nos populares “sacoleiros”. 

                Cidade cosmopolita, que abriga 72 etnias, Foz do Iguaçu vem se firmando também 
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como polo de conhecimento e de novas tecnologias. E assiste a uma retomada dos 

investimentos públicos e privados. A criação do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu, com 

projeto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer e com previsão de atender a 10 mil alunos 

brasileiros e latino-americanos, vai transformar a região em um polo de conhecimento e de 

atividades acadêmicas.  

                 O CENAP, desde sua abertura no ano de 2002 em Cascavel, tem recebido alunos 

de todas as regiões do Paraná, incluindo Foz do Iguaçu e região para os Cursos Técnicos em 

Radiologia e Podologia.  

                  Vislumbrando o potencial de Foz do Iguaçu os Diretores do CENAP que viveram 

com seus familiares por muitos anos nesta região quando ainda crianças estudando em 

colégios públicos de Medianeira e Matelândia, possuem um vínculo forte com toda região, 

incluindo Foz do Iguaçu e Paraguay aonde ainda residem muitos familiares. 

                   Retornar as origens e desenvolver um excelente trabalho é motivo de muito 

orgulho e satisfação. 

 

3.2 Organização Escolar 

 

O CENAP- Centro de Educação Profissional  oferecerá e encaminhará inicialmente 04 

(quatro) Cursos Técnicos:   

Técnico em Enfermagem 

Técnico em Radiologia 

Técnico em Podologia 

Técnico  em Estética 

 De acordo com a Lei 11. 741/2008, a educação profissional técnica de nível médio 

deverá ser desenvolvida de duas formas: articulada com o ensino médio e subsequente. Esta 

última, com cursos destinados a quem já concluiu o ensino médio. Em conformidade com os 

dispositivos dessa Lei, o artigo 36-C estabelece que a articulada será desenvolvida nas 

seguintes formas: 
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I- Integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o 

curso planejado de modo a conduzir o aluno á habilitação profissional técnica de nível médio, 

na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; 

II- Concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, 

efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 

disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais 

disponíveis; 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, 

visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado.  

 Dentre as modalidades previstas na legislação, esta instituição optou pela formação 

técnica nas formas concomitante e subsequente. Desta maneira compromete-se a atuar 

regularmente na educação profissional técnica de nível médio com a oferta de cursos 

concomitante  e cursos subsequentes. 

 

3.3 Turno de Funcionamento 

 

 O funcionamento do CENAP será de segunda á sábado nos seguintes horários: 

 

Segunda a sexta-feira: 

8:00 – 12:00 h 

13:30 – 17:30 h 

19:00 – 22:40 h 

 

Sábados: 

8:00 -  18:00 h 

 

Nº de matrículas previstas: depende da demanda 

Nº de turmas: depende da demanda 
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Nº de turnos: Segunda a sexta-feira: Manhã, tarde e noturno 

                        Sábados: Manhã e Tarde 

 

3.4 Recursos Físicos   

O prédio onde funcionará o CENAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL está 

localizado na região central da cidade de Foz do Iguaçu, de fácil acesso e com linhas 

regulares de transporte coletivo próximo ao estabelecimento. Por ser construção nova, 

concluída em 2013, dispões de todas as condições de segurança, salubridade, saneamento e 

higiene, com acabamento adequado apropriado para atendimento das necessidades das 

atividades propostas conforme segue: 

 

3.4.1 Espaço Administrativo: 

16  Salas de aula 

Recepção 

Secretaria de alunos/professores/documentação 

Financeiro 

Sala de Direção 

Sala dos professores 

Reprografia 

 

3.4.2 Complexo higiênico-sanitário: 

3 BWC – Feminino 

3 BWC- Masculino 

3 BWC- Necessidades Especiais 

 

 3.4.3 Sala-ambiente/laboratórios adequados: 

2 Laboratório de Estética 

1 Laboratório de Enfermagem 

1 Laboratório de Radiologia  

1 Laboratório de Podologia  
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3.4.4 Número Total de Acervo e Dicionários Técnicos: 

12 (Doze) – Dicionários Técnicos para todos os Cursos Técnicos propostos. 

600 (seiscentos) livros para os cursos propostos inicialmente. 

 

3.5 Instalações e ambientes adequados aos portadores de necessidades 

especiais. 

 

Elevador de acesso para as salas de aula e outros ambientes 

Rampas de acesso a instituição 

BWC para portadores de necessidades especiais. 

 

3.6 Recursos Materiais Pedagógicos e Tecnológicos:  

 

Laboratório de Estética (Facial e Corporal): 01 (uma) pia para lavagem das mãos, 1 (um) 

dispensador de papel-toalha, 1 (um) dispensador de sabonete líquido, 01 (uma) lixeira com 

tampa e pedal,  10 (dez ) macas, 10 (dez) mesas de apoio, 10 (dez) lixeiras sem tampa, 

lençóis, faixas para cabelo, gorro, máscara, maleta facial, máscaras faciais. 

 

Laboratório de Enfermagem: ): 01 (uma) pia para lavagem das mãos, 1 (um) dispensador 

de papel-toalha, 1 (um) dispensador de sabonete líquido, 01 (uma) lixeira com tampa e pedal, 

01 (um ) leito hospitalar, 01 (um) manequim adulto, 01 (um ) criado-mudo, 01 (um) suporte 

para soro, 01 (uma)  lixeira sem tampa e pedal, 02 (dois)  estetoscópio, 02 (dois) 

esfigmomanômetro, 03 (três) bandejas, 01 (uma) balança pediátrica, 01 (uma) maca cirúrgica, 

01 (uma ) mesa ginecológica/cirúrgica, 01 (um ) hamper, 01 (um) braço para injeção 

endovenosa, luvas para procedimentos, seringas, agulhas, medicamentos vencidos (ampolas, 

comprimidos, soluções, etc.), 10 (dez) pranchetas, Impressos em geral. 

Laboratório do Radiologia: 01 (uma) pia para lavagem das mãos, 1 (um) dispensador de 

papel-toalha, 1 (um) dispensador de sabonete líquido, 01 (uma) lixeira com tampa e pedal,01 

(um) simulador de Raio – X completo, 01 (um) negatoscópio, 02 (duas) mesas, 10 (dez) 

cadeiras, Câmara Escura. 
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Laboratório de Podologia: 01 (uma) pia para lavagem das mãos, 1 (um) dispensador de 

papel-toalha, 1 (um) dispensador de sabonete líquido, 01 (uma) lixeira com tampa e pedal, 10 

(dez) cadeiras de podologia, 10 (dez) mesas de apoio, 10 (dez lixeiras sem tampa e pedal, 10 

(dez) luminárias, 01 (um) micromotor), lâminas de bisturi, modelos de pés de madeira, 

instrumentais para demonstração. 

 

3.7 Recursos Pedagógicos 

2 TV 

2 DVD 

4 Multimídia 

3 Negatoscópio 

1 Aparelho de som 

8 Retroprojetor 

10 computadores para uso dos discentes 

 

3.8 Recursos Humanos  

O suporte no atendimento geral do estabelecimento para que a proposta pedagógica 

seja cumprida, é realizado pela Equipe de Apoio Administrativo, e pela Equipe Pedagógica, 

distribuídas da seguinte forma: 

RECURSOS HUMANOS 

Nome Cargo/Função Habilitação  

Adilson Antonio Scopel Diretor  Médico 

Especialização em Docência do Ensino 

Superior 

Vanda Marilda Paes 

Scopel 

Diretora Administrativa Bacharel em Enfermagem e Obstetrícia  e 

Bacharel em Direito 

Licenciatura em Enfermagem 

Tânia Helena Grosmann Secretaria Escolar Ensino Médio 

Tatiana de Souza 

Teixeira 

Secretaria de professores Ensino Médio 

Marilene Paes Coordenadora Administrativa Tecnóloga em Negócios  Imobiliários 

Adriana Denise Marim Instrutora Licenciatura em Ciências Biológica 
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Alexandre Campos 

Cavalheiro 

Instrutor Bacharel em Psicologia 

Jamil Rodrigues Instrutor Licenciatura em Pedagogia 

Técnico em Radiologia 

Márcia Adriana Pires 

Oliveira 

Instrutora Bacharel em Administração 

Maria Luiza Mafra Instrutora Licenciatura em Ciências Biológica 

Rafael Castanho Silva Instrutor Bacharel em Fisioterapia;  

Tamires Fernanda 

Vieira Oenning 

Instrutora Bacharel em Enfermagem 

Valerio Uliano Instrutor Licenciatura em Física,  Química, e 

Matemática 

Bacharel em Administração 

Vivien Patricia Garbin Instrutora Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

3.9  Caracterização da Comunidade  

 

 O CENAP- Centro de Educação Profissional atende alunos que residem em vários 

bairros da cidade e periferia e ainda alunos de outros municípios. A mistura de classes sociais 

é grande, atendemos á todos e todas as etnias, alguns possuem pouco acesso a atividades 

culturais e ao lazer, outros tem acesso a todos os meios de comunicação. 

Desta forma o CENAP é um espaço privilegiado na comunidade por contar com recursos 

destinados ao fim que se propõe que é a formação do cidadão crítico e responsável. 

Tendo em vista que Foz do Iguaçu está em franco desenvolvimento populacional e 

comercial e pela estratégica localização no Mercosul, está atraindo empresários para novos 

investimentos. Atualmente, segundo o IBGE, Foz do Iguaçu conta com uma população de 

325,137 pessoas e sua principal fonte de renda é a geração de energia elétrica. A cidade conta 

ainda com os royalties provenientes da hidrelétrica, já que os 170 quilômetros de extensão do  

Reservatório de Itaipu, entre Foz do Iguaçu e Guaira, atinge 16 municípios dos quais 15 estão 

no Paraná e um no Mato Grosso do Sul. Para compensar as áreas alagadas, a Itaipu paga 

royalties para essas cidades, sendo que Foz do Iguaçu já recebeu mais de 200 milhões de 

dólares desde 1985. 
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            Destaca-se ainda pelo polo Universitário e em relação á saúde mantém vários hospitais 

de excelência tais como: Hospital Ministro Costa Cavalcanti, Hospital UNIMED, Hospital 

Municipal, Hospital do Trabalhador, Hospital Psiquiátrico Renascer, Hospital e Maternidade 

Cataratas, Hospital e Maternidade São Gabriel, Prontos atendimentos, UBS, Centros de 

Radiologia, Clínicas de estética, Podologia, entre outros. 

Dentro desta perspectiva, Foz do Iguaçu possui amplo mercado de trabalho para 

profissionais de nível técnico em diversas áreas e o CENAP, tem como objetivo contribuir na 

formação dos profissionais para suprir a demanda que o mercado oferece. 

 

3. 10 Diagnóstico da Escola e da realidade contextual 

 

Nos termos da Lei n.º 9394/96 – LDB, o CENAP é uma instituição privada de ensino 

profissionalizante, com CNPJ n.º 04630378/0001-20, vinculada ao Sistema Estadual de 

Ensino do Paraná. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, está prevista nos artigos 39 a 42 da 

Lei Federal n.º 9394/96 – LDB, e foi regulamentada pelo Decreto Federal n.º 2.208/97, 

revogado e substituído pelo Decreto n.º 5154/2004. As Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio foram estabelecidas pelo Parecer CNE/CEB 

n.º 16/99 e pela Resolução CNE/CEB n.º 4/99, complementadas pelas normas do Sistema 

Estadual de Ensino do Paraná pela Deliberação n.º 002/00-CEE, revogada e substituída pela 

Deliberação n.º 09/2006-CEE/PR. 

 O CENAP tem como meta e proposta para Foz do Iguaçu a oferta de ensino técnico  

com qualidade inicialmente para os cursos no Eixo Tecnológico: Saúde e Segurança,  que se 

propõe, oferecendo estrutura física, equipamentos, laboratórios, biblioteca e docentes 

qualificados. 

Tendo em vista que Foz do Iguaçu está em franco desenvolvimento populacional e 

comercial e pela estratégica localização no Mercosul, está atraindo empresários para novos 

investimentos. Atualmente, segundo o IBGE, Foz do Iguaçu conta com uma população de 

325,137 pessoas e sua principal fonte de renda é a geração de energia elétrica. A cidade conta 

ainda com os royalties provenientes da hidrelétrica, já que os 170 quilômetros de extensão do  
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Reservatório de Itaipu, entre Foz do Iguaçu e Guaira, atinge 16 municípios dos quais 15 estão 

no Paraná e um no Mato Grosso do sul. Para compensar as áreas alagadas, a Itaipu paga 

royalties para essas cidades, sendo que Foz do Iguaçu já recebeu mais de 200 milhões de 

dólares desde 1985. 

 Destaca-se ainda pelo polo Universitário e em relação á saúde mantém vários 

hospitais de excelência tais como: Hospital Ministro Costa Cavalcanti, Hospital UNIMED, 

Hospital Municipal, Hospital do Trabalhador, Hospital Psiquiátrico Renascer, Hospital e 

Maternidade Cataratas, Hospital e Maternidade São Gabriel, Prontos atendimentos, UBS, 

Centros de Radiologia, Clínicas de estética, Podologia, entre outros. 

Dentro desta perspectiva, Foz do Iguaçu possui necessidades de cursos pelo amplo 

mercado de trabalho, para profissionais de nível técnico em diversas áreas e o CENAP, tem 

como objetivo contribuir na formação dos profissionais para suprir a demanda que o mercado 

oferece. 

 

3.10.1  Filosofia do Estabelecimento 

 

 A filosofia do CENAP fundamenta-se na educação como um processo de 

desenvolvimento humano, na vida e para a vida, a fim de que o aluno, com auxílio dos demais 

colegas, da escola, professores, equipe pedagógica e administrativa – desenvolva seu 

potencial, tornando-se emocionalmente saudável, maduro, responsável, comprometido e 

dotado de conhecimentos científicos específicos e práticos, os quais possam ser aplicados 

para melhorar a condição de saúde, higiene e bem estar social da comunidade onde exercerá 

atividade profissional. 

 

3.10.2  Concepção Educacional 

 

O CENAP concebe a educação formal ofertada ao aluno via escola  como sendo mais 

uma ferramenta para o exercício da cidadania e da empregabilidade, através da formação 

sólida, com conteúdos  teóricos e práticos cientificamente elaborados e trabalhados de forma 

dinâmica, a fim de formar um profissional comprometido, responsável, criativo, participativo 

e dotado dos princípios da ética profissional.   
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O estabelecimento prima pela busca da qualidade na preparação de Técnicos 

Profissionais  nível médio, sempre amparado nas metas e objetivos da LDBEN 9394/96 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de forma a garantir a consolidação de educação 

com princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana, principalmente para o exercício 

da cidadania e qualificação para o trabalho.  

 

3.10.3 Concepção de Sociedade 

 

A função social da escola é “produzir” conhecimentos e criar relações positivas e 

democráticas entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, para que a escola seja 

efetivamente uma escola cidadã, que priorize o acesso, permanência e sucesso dos alunos”. 

(Vasconcelos, 2000). 

Assim desejamos construir uma sociedade mais justa e solidária, onde as diferenças entre 

classes sociais (dominantes e dominados) sejam amenizadas, onde todos os cidadãos tenham 

seus direitos respeitados e cumpram seus deveres, onde o ser humano seja visto como mais 

importante do que o lucro, que ele seja o sujeito de sua própria história, agente transformador 

de seu meio, visando sempre o bem comum. 

 

3.10.4 Concepção de Mundo 

 

Para o CENAP- Centro de Educação Profissional o mundo representa o espaço geopolítico no 

qual se constrói a existência humana sob determinadas possibilidades e potencialidades, 

construídas historicamente pelos seres humanos face ás suas relações com as condições 

naturais desse espaço e pelas relações pessoais e sociais. 

 

3. 10.5 Concepção de Trabalho 

 

O trabalho está relacionado á vida do homem em princípios básicos de cidadania e inserção 

social. Para Marx o trabalho é libertação do homem escravo, capaz de produzir e se 

desenvolver com base em sua potencialidade humana, que é o que o diferencia dos animais. 
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Então, o progresso e emancipação do homem necessitam do trabalho para própria 

sobrevivência e resguardo da sua dignidade. 

 

3.10.6 Concepção de Cidadania 

 

Concebemos cidadania por ações coletivas que busquem favorecer a aquisição do 

conhecimento pelo povo, para que de posse do conhecimento científico e de informações 

sobre seus direitos e deveres, os homens tenham a consciência modificada de modo que 

possam fazer valer seus direitos. 

Construir a cidadania, buscando formar um cidadão autônomo capaz de refletir sobre sua 

realidade e nela interferir, é o nosso grande desafio. Paulo Freire estabelece a relação entre 

libertação e humanização: “A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é 

uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, 

que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo, para transformá-lo” ( 1987, p.67). 

 “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”(Freire, 1987, p. 68). 

 

3.10.7 Concepção de Homem 

 

O homem não pode ser estudado e compreendido isoladamente, por ser um ser histórico, se 

faz necessário compreendê-lo em cada momento da história, nas relações que estabelece com 

seu meio. 

Vemos o homem enquanto um ser social, que nas relações que estabelece com o outro nos 

diversos segmentos da sociedade, produz a vida e interfere no meio que vive, essa 

participação é possível, por meio de uma organização política e graças a autonomia do 

homem, que sendo um ser de vontade, pode argumentar sobre sua realidade. 

Numa ação intencional e planejada, o homem age na natureza, por meio do trabalho, 

transformando-a para atender suas necessidades, sendo esse um processo dinâmico e que se 

dá em cada momento histórico. Por meio dessa ação o homem vai acumulando experiências 

ao longo da vida e produzindo o conhecimento.  
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Considerando o homem um ser social, é na relação com os seus semelhantes que o ser 

humano aprende e ensina se constrói enquanto sujeito e adquire autonomia e valores 

essenciais para o convívio social tais como, respeito mútuo, solidariedade e afetividade.  

A formação do homem como sujeito de direitos universais é o centro do processo 

educacional, a essência do trabalho pedagógico, buscando formar uma pessoa capaz de 

conduzir sua vida respeitando a diversidade cultural, ética e religiosa. 

A concepção de homem e de educação que estamos falando é a de que prepara o 

homem/aluno para ser um sujeito ativo de sua vida, autor de sua história, que cria, recria, 

inventa coletivamente, em parceria, constrói junto, articula teoria e prática, tem valores, 

saberes, compartilha, acolhe e decide democraticamente. 

 

3.10.8 Concepção de Conhecimento 

 

O conhecimento deve ser entendido como um processo de construção e reconstrução e, 

enquanto processo não está pronto, sendo revestido de significado a partir das experiências 

dos sujeitos-educandos, uma vez que toda criança, jovem ou adulto quando chega á escola 

traz consigo vivências pessoais, familiares e práticas culturais, comunitárias e sociais, as quais 

deverão ser articuladas com novos conhecimentos, transformando o saber popular em saber 

elaborado através da ação-reflexão-ação. 

 

3.10.9 Concepção de Tecnologia 

 

O avanço tecnológico é resultado do trabalho do homem, que modifica sua vida, na questão 

da produção de bens e serviços, bem como no conjunto das relações sociais e nos padrões 

culturais vigentes. 

É por meio do processo educativo, que se desenvolve a capacidade criadora do homem, 

portanto a escola deve estar a serviço de buscar metodologias que facilitem a aprendizagem, 

buscando dar condições para que o aluno tenha acesso e participe do avanço tecnológico. 

Segundo Freire: “O uso de computadores no processo de ensino aprendizagem em lugar de 
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reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa de nossos meninos e meninas”(Freire, 

2000(a), p. 98). 

Concebemos por tecnologia uma ferramenta sofisticada, que deve ser usada no contexto 

educacional, estando a serviço de combater as desigualdades sociais, assegurando o acesso de 

todos ao avanço do conhecimento produzido pelos homens. 

 

3.10.10 Concepção de Ensino 

 

Segundo Paulo Freire (1996) “ ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção” . Desta forma o ensino deve ser entendido como um 

processo sistemático de contínuas e cumulativas mediações culturais, por meio de atividades 

que promovam a reflexão-ação sobre  a realidade. Para o CENAP o ensino é a busca de 

ampliação de conhecimentos visando o aperfeiçoamento de condutas sociais e éticas bem 

como a inserção efetiva no meio social pelo trabalho e formação pessoal. 

 

3.10.11 Concepção de  Aprendizagem 

 

A aprendizagem é um processo dinâmico, cumulativo e permanente de subjetivação do 

mundo objetivo produzido cultural e historicamente. Ocorre no e pelo processo de interação e 

mediação entre sujeitos. O educador atua como mediador do conhecimento ampliando seu 

repertório de conhecimentos oferecendo o que há de mais elaborado na apropriação do 

conhecimento. O educando deve ser entendido como aquele que, participando do processo, 

aprende e se desenvolve, formando-se tanto como sujeito ativo de sua história pessoal quanto 

como da história humana. (Luckesi, 1991, p.114). 

 

3.10.12 Concepção de Ensino- Aprendizagem 

 

Para que ocorra uma relação de ensino-aprendizagem pautada no respeito e na qualidade é 

preciso, que os educadores se percebam como organizadores de situações didáticas e de 

atividades que tenham sentido para os alunos, envolvendo-os e, ao mesmo tempo, gerando 
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aprendizagens fundamentais. Com metodologias participativas e reflexivas que valorizam o 

educando em sua experiência social como indivíduo. Os educadores devem ensinar 

considerando a individualidade e o ritmo de aprendizagem de cada um, priorizando a 

construção coletiva do conhecimento e ainda oportunizar situações concretas para o 

crescimento da pessoa humana, desenvolvendo sua capacidade de pensar, criar, produzir, 

criticar, ser agente de transformação pessoal. 

 

3.10.13 Concepção de Recuperação 

De acordo com a lei os incisos IV e IX do art. 3º,  a escola deve Ter uma tolerância conjunta 

com os educadores com aqueles alunos que algum momento do processo de ensino 

aprendizagem teve algum tipo de dificuldade de aprendizado. Temos que levar em 

consideração de que os alunos são seres humanos e de repente em algum momento da fase de 

ensino aprendizagem, eles não se adaptaram com a forma de ensino rotineiro empregado pelo 

educador, sendo assim o professor devera em conjunto com a escola desenvolver algum 

método para acolher estes alunos com problemas. Ao referir se aos docentes a lei recomenda 

aos estabelecimentos de ensino "prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento" (inciso V do art. 12), e aos docentes que devem zelar pela aprendizagem dos 

alunos inciso III do art. 13. Também  deve se estabelecer estratégias de recuperação dos 

alunos com menor rendimento. 

 

3.10.14 Concepção de Avaliação e Recuperação 

 

Sabemos que a Educação é um direito de todo cidadão, assegurando-se a igualdade de 

oportunidades. Inseridas neste contexto, ao estudarem, as pessoas passam muitas e muitas 

vezes pela avaliação, cujos aspectos legais norteiam o processo educacional através dos 

Regimentos Escolares. Assim as avaliações são tidas como obrigatórias e, através delas, é 

expresso o “ feedback” pelo qual se define o caminho para atingir os objetivos pessoais e 

sociais. 

http://www.coladaweb.com/
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Segundo Luckesi, hoje a avaliação “ é como um julgamento de valor sobre manifestações 

relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão”  ou seja ela implica um juízo 

valorativo que expressa qualidade do objeto, obrigando, consequentemente, a um 

posicionamento efetivo sobre o mesmo. 

Nesta perspectiva entendemos que a avaliação é necessária e que deverá acompanhar a 

aprendizagem do aluno e diagnosticar as causas que interferem no processo de forma positiva 

ou negativa e, a partir disso, reorientar as ações que compõem o trabalho pedagógico. 

Para avaliar, é preciso ter claro aonde se quer chegar, quais os alvos que se quer atingir com o 

educando. 

No CENAP temos como proposta a avaliação diagnóstica e contínua, para isso os educadores 

utilizam diferentes instrumentos de avaliação como prova, testes, trabalhos, seminários, 

pesquisas. É importante frisar que o educador não fará uso somente de um instrumento para 

avaliar, tendo em vista que a construção do conhecimento é um processo mais amplo do que a 

verificação por uma única prova. 

Na Deliberação 007/99 da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que dispões sobre as 

Normas gerais para a avaliação do aproveitamento escolar, recuperação de estudos e 

promoção dos alunos, do sistema estadual de ensino, a nível fundamental e médio, concebe a 

avaliação, da seguinte forma:  

“Art.1º - A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o 

professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, com as 

finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem como 

diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor.” (Del.07/99) 

3.10. 15 Concepção de Inclusão 

 

Nós pensamos inclusão como um processo de inserção social, no qual o aluno encontra na 

escola, um lugar de acolhida. Mantoan (2002) pontua que: A meta da inclusão é, desde o 

início, não deixar ninguém de fora do sistema escolar, que deverá adaptar-se as 

particularidades de todos os alunos (...). A medida que as práticas educacionais excludentes 

do passado vão dando espaço e oportunidade a unificação das modalidades de educação, 

regular e especial, em um sistema único de ensino, caminha-se em direção a uma reforma 
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educacional mais ampla, em que todos os alunos começam a ter suas necessidades 

educacionais satisfeitas dentro da educação regular. (MANTOAN, 2002, p. 25). 

Esse processo de inclusão educacional exige planejamento, reflexão e mudança, que 

envolvem a equipe administrativa, a gestão educacional, a equipe pedagógica, o corpo 

docente, os recursos governamentais e, a flexibilização e a adaptação curricular, garantindo 

aos alunos o seu direito constitucional e uma aprendizagem que melhor se ajuste as suas 

necessidades e lhes proporcione uma inclusão responsável na sociedade. 

É necessário reestruturar a escola para que seja um espaço aberto a fim de adotar-se práticas 

heterogêneas, transformadoras e de inserção social no sentido de respeitar cada aluno, levando 

em conta os seus interesses, capacidades, potencialidades e necessidades de aprendizagem.  

Busca-se construir na escola uma política voltada à qualidade para todos, assim a educação 

inclusiva faz parte desse projeto à medida que se oferece ações pedagógicas correspondentes 

as necessidades educativas especiais dos alunos, respeitando as diferenças com relação a cor, 

raça, religião, cultura, atividades profissionais, etc. 

Historicamente, os sujeitos que apresentavam necessidades educativas especiais passaram por 

um processo de exclusão social. A política de inclusão de alunos com necessidades especiais 

vem responder a um novo paradigma, envolvendo uma mudança radical das políticas e das 

práticas sociais, de valores e de convicções. 

Adota-se como referencial filosófico a ideia de que a inclusão educacional é mais do que 

presença física, é muito mais que acessibilidade arquitetônica, é muito mais do que matricular 

os alunos com deficiência nas salas de aula do ensino regular, é bem mais do que um 

movimento da Educação Especial, pois, se impõe como um movimento responsável que não 

pode abrir mão de uma rede de ajuda e apoio aos educadores, alunos e familiares. Estes 

valores pautarão o trabalho pedagógico da escola como um compromisso político, social e 

ético. 
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4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 

 Considerando-se o significado social desse tipo de oferta, a autonomia pedagógica da 

instituição, a concepção de formação técnica consolidada historicamente, apresentam-se a 

seguir os princípios orientadores de todas as ofertas de formação técnica de nível médio dessa 

instituição: 

1. Entendimento da realidade concreta como síntese de múltiplas relações; 

2. Compreensão de que homens e mulheres produzem sua condição humana como seres 

histórico-sociais capazes de transformar a realidade; 

3. Organização curricular pautada no trabalho e na pesquisa como princípios educativos; 

4. Respeito á pluralidade de valores e de universos culturais; 

5. Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos, traduzidos na estética da sensibilidade, na 

política da igualdade e na ética da identidade; 

6. Construção de conhecimentos compreendida mediante as interações entre sujeito e objeto e 

na intersubjetividade; 

7. Compreensão da aprendizagem humana como um processo de interação social; 

8. Inclusão social, respeitando-se a diversidade quanto ás condições físicas, intelectuais, 

culturais e socioeconômicas dos sujeitos; 

9. Formação de atitudes e capacidade de comunicação, visando á melhor preparação para o 

trabalho; 

10. Construção identitária dos perfis profissionais com a necessária definição da formação 

para o exercício da profissão; 

11. Flexibilização curricular, possibilitando a atualização permanente dos planos de cursos e 

do currículo; 

12. Autonomia administrativa e pedagógica da instituição; 

 Esses são os princípios fundantes para o planejamento e o desenvolvimento dessas 

ofertas, bem como fundamentam a organização da proposta pedagógica da formação técnica 

de nível médio do CENAP. 
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 O projeto pedagógico de formação de técnicos no CENAP destina-se a atender aos 

objetivos da educação básica de qualidade, aliada a uma formação para o trabalho, também de 

qualidade e significativa para os estudantes. 

 

4.1 Integração 

 

A integração é marcada e definida pela mobilidade, alinhada com a lógica do mundo 

do trabalho, centrando-se na dinâmica de seus processos tecnológicos e organizacionais e nas 

expectativas e necessidades dos cidadãos paranaenses. Nesse sentido, a educação profissional 

tem na educação continuada, fundamentos para atender cidadãos trabalhadores no fluxo de 

entradas e saídas, garantindo ao aprendiz diferentes trajetórias de formação originadas a partir 

de bases comuns, com possibilidades de progressão, visando a perfis profissionais mais 

amplos e competitivos. Altera-se substancialmente a dimensão tempo/espaço, ampliando o 

conceito de escola: a empresa e o mundo do trabalho em geral passam a constituir também 

espaços de aprendizagem reconhecidos e valorizados. 

       

 

4.2 Diretrizes Curriculares que norteiam a ação da escola 

 

 A LDB: Lei nº 9,394-1996 – Uma nova visão de Educação Profissional. 

 O Decreto Federal nº 2.208-1997 – Níveis de Educação Profissional. 

 O Decreto Federal nº 5.154/2004 – Alternativas de Educação Profissional. 

 Parecer CNE/CEB nº 17/1997 – Diretrizes Operacionais. 

 Parecer CNE/CEB nº 16/1999 e Resolução CNE/CEB nº 04/1999 – Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica. 

 Parecer nº 38/2001 – CNE – Parecer orientador para funcionamento de Curso Técnico 

em Enfermagem. 

 Parecer nº 23/2001 – CDE/SEED (Aprovação de Modelos de Documentação 

Escolares para Educação Profissional em Nível Técnico). 

 Parecer nº 35/2001 CDE/SEED (Aprovação de modelos de Documentos para os 

Cursos Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem da Educação Profissional 

em Nível Técnico. 

 Deliberação nº 02/2000 – CEE – Normas complementares de Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional em Nível Técnico. 
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 Deliberação nº 09/2006 – CEE – Normas Complementares às Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Especialização 

Técnica de Nível Médio. 

 Parecer  nº 189/2003 CEE – (Aproveitamento de estudos e amparo legal/educação 

profissional. 

 

 

4.3 Objetivos 

 

1. Formar profissionais para exercerem atividade específicas no trabalho, com habilitação; 

2. Habilitar, qualificar e reciclar jovens e adultos, desenvolvendo-lhes as competências 

para inserção no mercado de trabalho; 

3. Formar profissionais com capacidade de estabelecer-se no mercado de trabalho, tanto 

como profissionais autônomos, como vinculados a funções de trabalho remunerado 

convencional, com vistas ao incremento da produtividade dos diferentes sistemas 

produtivos; 

4. Formar profissionais e cidadãos com consciência das questões que envolvem os 

diferentes ecossistemas, estabelecendo uma linha de conduta que procure manter o 

crescimento das atividades produtivas, com base no desenvolvimento com equidade 

econômica, social e equilíbrio ambiental; 

5. Proporcionar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

6.  Desenvolver nos alunos o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

7. Proporcionar aos futuros profissionais, respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

8. Garantir o padrão de qualidade; 

9. Valorizar o profissional de educação; 

10. Valorizar a experiência extraescolar. 
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4.4 Princípios norteadores  

 

A educação é considerada um dos fatores mais importantes para o crescimento do 

país. É através do conhecimento que um país se desenvolve, elevando a qualidade de vida das 

pessoas. Embora, o Brasil tenha avançado neste quesito somente nas últimas décadas, ainda 

há muito para ser feito. As Instituições de ensino Técnico e de graduação tornaram-se locais 

de grande importância para a elevação social, e percebendo este fato a sociedade preocupa-se 

em buscar qualificação, as pessoas estão mais conscientes e abertas ao conhecimento.  

O Centro de Educação Profissional acredita que possibilitar ao indivíduo o 

desenvolvimento de aptidões para a vida ativa, produtiva e social, fomentando à criatividade, 

ao espírito inventivo, à liberdade de expressão e à curiosidade, pode ser  solução para a 

transformação da sociedade.  

É fundamental para o ser humano conhecer e entender o ambiente cultural e social de 

sua vida profissional formando valores de solidariedade, trabalho em equipe, responsabilidade 

e respeito ao bem comum. 

 

4.5 Perspectivas 

 

As perspectivas que  orientam a Proposta Político Pedagógica do CENAP parte das 

finalidades e objetivos que compõem o Regimento Escolar proporcionando a base para o 

desenvolvimento de todas as atividades pedagógicas e operacionais, tais como: efetivar o 

processo de apropriação do conhecimento respeitando os dispositivos da Constituição Federal 

e Estadual, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, das normas do Conselho 

Nacional de Educação, da Legislação do Sistema Estadual de Ensino do Paraná e da 

Legislação Profissional própria de cada curso, no que couber. 

 Partindo destes princípios, pautamos o projeto político-pedagógico no 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, possibilitando, tanto a oferta 

de uma formação profissional de qualidade habilitando-o para atuação competente e 

responsável no mundo do trabalho e cidadania, para continuar aprendendo, de modo a ser 
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capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos 

posteriores, garantindo o seu aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, a compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, que exigem contínuo 

relacionamento entre teoria-prática.  

 

4.6 Princípios didático-pedagógicos 

 

A flexibilidade, a interdisciplinaridade e a contextualização curricular são os 

procedimentos pedagógicos adotados nas ações e atividades educacionais da Escola. 

 

Flexibilidade: significa dar abertura para lidar com as formas de produção e de conhecimento 

e desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional do aluno-trabalhador. Para 

concretizar a flexibilidade é importante conhecer as necessidades e interesses educativos dos 

alunos, com o objetivo de organizar os currículos e roteiros formativos que possibilitem a 

diversidade de experiências, de conhecimentos, habilidades e competências exigidas pelo 

mundo do trabalho.  

 Conforme o que recomenda a legislação educacional vigente, o currículo deve ser 

modularizado, admitindo-se módulos básicos, que introduzam as bases científicas, 

tecnológicas e sócio-organizacionais da qualificação e da área profissional, favorecendo o 

desenvolvimento de módulos subsequentes. A flexibilidade dada pela modularização permite 

a adaptação a diferentes graus de interesse, às necessidades e à disponibilidade individual e 

coletiva. 

Interdisciplinaridade: processo de interação que parte do princípio de que todo 

conhecimento mantém um diálogo com outros conhecimentos que servem para questionar, 

confirmar, negar, ampliar e complementar aspectos não considerados. Os conteúdos definidos 

com base em conhecimentos, habilidades e valores devem ser tratados sob o aspecto da 

interdisciplinaridade, que supera a ideia de fragmentação do ensino e requer uma organização 

curricular que possibilite ao aluno uma visão ampla e atual, não só no campo dos 

conhecimentos específicos, como em outros conhecimentos.  
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Contextualização: significa assumir que todo conhecimento envolve uma relação sujeito-

objeto. A aprendizagem deve considerar o contexto social e econômico em que irá se 

desenvolver, a natureza dos conteúdos a serem incorporados ao seu currículo e o 

conhecimento a ser construído, tendo em vista os alunos e o tempo em que vivem. Deve-se 

ainda considerar os conteúdos e práticas educativas identificados com a realidade dos 

contextos sociais. 

 

4.7 Princípios Ético/Político / Estéticos 

 

A integridade é fundamental para a valorização da vida profissional de cada um. A 

educação profissional deve proporcionar ao indivíduo condições de monitorar seus próprios 

desempenhos, de julgar competências, de trabalhar em equipes, de eleger e tomar decisões, de 

discernir e prever resultados de distintas alternativas.  Para a formação dessa 

integridade o  CENAP baseia-se nos seguintes princípios éticos/políticos e estéticos: 

 

1) Estética da sensibilidade; 

2) Conviver com o incerto, o imprevisível, o inusitado e o diferente;  

3) Cultura do trabalho centrada no gosto pelo trabalho bem feito, belo e acabado; 

Política da igualdade: 

4) Direito do cidadão à educação e ao trabalho (profissionalização); 

5) Constituição de valores de mérito; 

6) Competência e qualidade de resultado como balizadores da competitividade empresarial; 

7) Superação das várias formas de discriminação e de  privilégios no âmbito do trabalho e do 

emprego; 

8) A ética da identidade; 

9) Competências que orientem o desenvolvimento da autonomia no gerenciamento de sua 

vida profissional e itinerários formativos; 

10) Capacidade de propor e resolver desafios e de prevenir disfunções; 

11) Trabalho contínuo e permanente com os valores da competência, do mérito, da 

capacidade de fazer bem feito (dimensão do compromisso profissional); 
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12) Repúdio contínuo aos favoritismos, privilégios e discriminações de toda e qualquer 

espécie (respeito profissional). 

 

4.8 Articulação 

  

 Pontos comuns entre a Educação Básica e Educação Profissional viabilizam a 

articulação entre ambos: a preparação básica para o trabalho e a cidadania, o conceito de 

aprender a aprender, a relação educação, trabalho e competência, como elementos 

fundamentais de integração curricular, a relação teoria e prática e a atualização dos conteúdos. 

A aprendizagem, na perspectiva de articulação, possibilita concentração de esforços na 

profissionalização do aluno, uma vez que valores, saberes, conhecimentos e habilidades 

construídos nos âmbitos da educação básica e da educação profissional, conduzirão ao 

desenvolvimento de competências para a vida produtiva e social. A educação básica e a 

educação profissional, como identidades próprias, articulam-se para a união dos valores que 

devem presidir as suas ações e especificidades. A articulação entre educação profissional e 

educação básica se expressa, igualmente, no respeito aos valores estéticos, políticos e éticos, 

orientadores do desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 
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5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A  organização interna da instituição está distribuída da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  Direção Geral 

 

A Direção Geral é exercida pelo Diretor Geral da instituição, designado pela mantenedora por 

tempo indeterminado, deve possuir curso de nível superior e será responsável pela efetivação 

DIREÇÃO GERAL 

DIREÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 

COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

BIBLIOTECA 

RECEPÇÃO 

SECRETARIA 

DOCENTES 

LABORATÓRIOS 

SERVIÇOS 
GERAIS 

FINANCEIRO 

REPROGRAFIA 

ZELADORIA 

EQUIPE 
PEDAGÓGICA 

CONSELHO DE 
CLASSE 

COORDENAÇÃO 
DE CURSOS/ 
ESTÁGIOS 
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da gestão escolar, e deve  assegurar o alcance dos objetivos educacionais definidos no Projeto 

Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino. 

 

5.2  Equipe Pedagógica  

 

 A Equipe Pedagógica é responsável pela coordenação, implantação e implementação 

no estabelecimento de ensino, das Diretrizes Curriculares Nacionais, das normas do Sistema 

Estadual de Ensino do Paraná, e do que é estabelecido no Projeto Político-Pedagógico e no 

Regimento Escolar, em consonância com a política educacional e orientações emanadas da 

Secretaria de Estado da Educação e da mantenedora.  

 

5.3  Direção Administrativa 

 

A Direção Administrativa tem como função dirigir, coordenar e articular todas as atividades 

administrativas e pedagógicas do estabelecimento de ensino, e deve possuir formação de nível 

superior, e será nomeado pelo Diretor Geral.  

 

5.4  Coordenação de Cursos e Estágios 

 

A Coordenação de cursos será exercida por um profissional que deverá possuir graduação na 

área do curso.  

 

5.5  Coordenação Administrativa 

O Coordenador administrativo terá Curso de Graduação na área administrativa e tem como 

competência supervisionar e orientar as atividades do pessoal de serviços gerais, atendentes 

de sala, a auxiliar de biblioteca, setor de reprografia e zeladoria e ainda subsidiar os 

instrutores, coordenadores e demais profissionais nos aspectos pedagógicos, de infraestrutura 

e de recursos humanos, necessários ao desenvolvimento dos Cursos e da instituição,  



 

  
 
 

34 
 

 
 

participar das reuniões pedagógicas e de Conselhos de classe, atendimento de alunos e 

resolução de problemas. 

 

5.6  Orientação Pedagógica 

 

 A Orientação Pedagógica é exercida pelo Orientador Pedagógico da instituição, que 

será selecionado e contratado pelo Coordenador Administrativo a quem fica subordinado, e 

esta deverá possuir formação de nível superior em curso de Pedagogia, e será responsável 

pelo atendimento e orientação a Docente e alunos dos diversos cursos, pais e ou responsáveis, 

fazendo o devido encaminhamento pedagógico.  

 

5.7  Conselho de Classe 

 

 O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em 

assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político-Pedagógico do CENAP, e 

tem a responsabilidade de analisar as ações educacionais, indicando alternativas que possam 

garantir a efetivação do processo ensino e aprendizagem.  

 

5.8  Equipe de Apoio Administrativo 

 

 O suporte no atendimento geral do estabelecimento, para que a proposta pedagógica 

seja cumprida, é realizado pela Equipe de Apoio Administrativo, formada pelos seguintes 

setores:    

I- Secretaria Escolar; 

II- Serviço de Recepção, Reprografia e Audiovisual; 

III- Serviço Financeiro; 

IV- Serviço de Zeladoria; 

V- Serviço de Biblioteca; 

VI- Serviços de Laboratório; 
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 A Secretaria Escolar é o setor de suporte para o funcionamento dos demais setores do 

estabelecimento, e é composta pelo Secretário (a). O Secretário Escolar é um técnico 

administrativo com formação mínima de nível médio, indicado e nomeado pela Direção Geral 

do estabelecimento de ensino, por tempo indeterminado.  

 

5.8.1 Serviço de Recepção, Reprografia e audiovisual: 

 

 O Serviço de Recepção, Reprografia e Audiovisual é o setor de suporte 

administrativo que atua na recepção fazendo o atendimento do público em geral, passando 

informações, auxiliando na divulgação dos cursos, inscrição e matrícula de alunos, 

reprodução de  materiais pedagógicos e técnicos, digitação de materiais didáticos, montagem 

de equipamentos áudio visuais pedagógicos e de suporte aos Docentes. 

Os responsáveis pelos Serviços de Recepção, Reprografia, Informática e Audiovisual 

devem ter formação mínima de nível médio e com aptidão para os serviços previstos, e serão 

contratados pela Direção Geral do estabelecimento, nos termos da legislação trabalhista. 

Os responsáveis pela reprografia e pela informática são responsáveis pelo trabalho de 

digitação e reprodução de provas e apostilas.  

Ao responsável pela recepção, compete atender as solicitações escritas e por telefone 

dos alunos, o recebimento de mensalidades e a entrega de apostilas. 

 

5.8.2 Serviço Financeiro: 

 

 O Serviço Financeiro é o setor de apoio administrativo exercido por um Técnico 

Administrativo com formação mínima de nível médio, e será contratado pelo Diretor Geral, 

como representante da mantenedora, e atuará no setor financeiro da instituição,onde dará 

apoio para a execução da proposta pedagógica.  
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5.8. 3 Serviço de Zeladoria: 

 

 O Serviço de Zeladoria é o setor administrativo que tem a seu encargo os serviços de 

manutenção, preservação e limpeza do estabelecimento, coordenado e supervisionado pelo 

Coordenador Administrativo.   

 

Compete ao Serviço de Zeladoria:  

 

O Serviço de zeladoria tem como competências zelar pela manutenção da estrutura física do 

CENAP mantendo limpas todas as dependências. 

 

5.8.4 Serviço de Biblioteca: 

 

 O Serviço de Biblioteca Escolar é o setor administrativo responsável pela 

organização e atendimento da Biblioteca Escolar.  

 

5.8.5 Serviços de Laboratório didático: 

 

 Os Serviços de Laboratório didático para práticas simuladas são responsáveis pelo 

funcionamento e atendimento dos laboratórios de práticas simuladas dos Cursos Técnicos em 

Radiologia, Enfermagem, Estética e Podologia, e outros que vierem a ser instalados em 

decorrência de novos cursos a serem implantados e será realizado pelo Atendente de sala. 

 

5.9  Corpo Docente:  
  

 A função Docente será exercida por profissionais graduados em cursos de 

licenciatura plena, ou em cursos de bacharelado, por Técnicos e de acordo com a natureza do 

curso, deverão ter experiência profissional comprovada. 

Os instrutores serão selecionados pela Coordenação do respectivo curso, 

considerando sua formação, sua competência, e sua experiência profissional, e será contratada 

pela Coordenação Administrativa e/ou direção administrativa, nos termos da Lei 9394/96. 
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Os Docentes ficam diretamente subordinados a Coordenação Administrativa e ou 

Direção administrativa. 

  A função docente é exercida por instrutores habilitados na forma da lei e treinados 

em serviço especificamente para trabalhar na educação de jovens e adultos; 

 

5.10  Organização Didático-Pedagógica 

 

 A organização didático-pedagógica é entendida como o conjunto de decisões 

coletivas, necessárias à realização das atividades escolares, para garantir o processo 

pedagógico da escola. 

A organização didático-pedagógica é constituída pelos seguintes componentes: 

I - da  Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

II - dos fins e objetivos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

III - da organização curricular, estrutura e funcionamento;  

IV -  da matrícula; 

V - da transferência; 

VI - da frequência; 

VII - da avaliação, da recuperação de estudos e da promoção; 

VIII -  do aproveitamento de estudos; 

IX -  da  revalidação e equivalência; 

X -  da regularização da vida escolar; 

XI -  do calendário escolar; 

XII -  dos registros e arquivos escolares; 

XIII -  da eliminação de documentos escolares; 

XIV -  da avaliação institucional; 

XV - dos espaços pedagógicos; 

XVI -  da formação continuada dos profissionais da educação; 

 XVIII - do cancelamento de matrícula; 

  XIX -  do trancamento da matrícula. 
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5.11 Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é a modalidade de ensino prevista nos 

artigos 39 a 41 da Lei n.º 9394/96 – LDB, e regulamentada pelo Decreto n.º  5154/2004, e que 

neste estabelecimento de ensino é desenvolvida por meio de cursos técnicos de nível médio, e 

de cursos de formação inicial e continuada dos trabalhadores.  

Os cursos técnicos de nível médio serão ofertados neste estabelecimento de ensino, apenas de 

forma concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, de acordo com os respectivos planos 

de curso, e dependem da elaboração de um plano de curso e de sua aprovação e de sua 

autorização de funcionamento pelo Conselho Estadual de Educação e pela Secretaria do 

Estado da Educação, conforme normas do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná.  

Os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores serão ofertados livremente pelo 

estabelecimento de ensino, de acordo com as necessidades do mundo do trabalho e da 

comunidade local, não necessitando de autorização do Sistema de Ensino.    

 Aos alunos que concluírem curso técnico subsequente e concomitante, será conferido  o 

Diploma de Técnico, segundo cada curso profissional, nos termos da Lei.  

Aos alunos que realizarem cursos de formação inicial e continuada de trabalhador, será 

conferido certificado ou declaração de estudos.  

 

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

6.1 Curso Técnico em Radiologia: 

 

Módulo I – 320 horas – Anatomia e Fisiologia I; Biologia Geral; Língua Portuguesa; 

Psicologia e Ética Profissional; Noções de Primeiros Socorros; Saúde e Segurança no 

Trabalho; Introdução á Radiologia; Técnicas Radiológicas I. 

 

Módulo II – 350 horas – Anatomia e Fisiologia II; Técnicas Radiológicas II; Física I; 

Química I; Normas de Biossegurança; Proteção Radiológica; Estágio supervisionado. 
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Módulo III- 390 horas- Anatomia e Fisiologia III; Física II; Química II; Inglês I; Técnicas 

Radiológicas III; Especialidades Radiológicas I; Estágio Supervisionado. 

 

Módulo IV – 290 horas- Técnicas Radiológicas IV; Especialidades Radiológicas II; Inglês II; 

Noções em Administração; Estágio Supervisionado. 

 

Módulo V- 250 horas- Estágio supervisionado. 

 

6.2  Curso Técnico em Enfermagem: 

 

MÓDULO I - Carga horária: 320 horas 

 

Disciplinas Teóricas: Anatomia Fisiologia Humana, Língua Portuguesa, Psicologia e Ética 

Profissional, Primeiros Socorros, Biologia, Normas de Biossegurança I, Enfermagem Fundamental 

I. Disciplina Prática Laboratorial: Enfermagem Fundamental I. 

Estágio Supervisionado: Enfermagem Fundamental I: 60 horas 

 

MÓDULO II – Carga horária: 320 horas 

 

Disciplinas Teóricas: Enfermagem Fundamental II, Matemática, Anatomia de Vasos e Músculos, 

Farmacologia, Nutrição, Microbiologia e Parasitologia, Enfermagem em Saúde Coletiva, Saúde e 

Segurança no Trabalho. 

 Disciplina Prática: Enfermagem Fundamental II 

 

MÓDULO III – ESTÁGIO SUPERVISIONADO - Carga Horária: 140 horas 

 

 Enfermagem Fundamental II, Enfermagem em Saúde Coletiva. 

 

MÓDULO IV – Carga Horária: 300 horas 
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Disciplinas Teóricas: Enfermagem Clínica Médica, Enfermagem Clínica Cirúrgica, Enfermagem 

em Pediatria, Enfermagem em Obstetrícia, Geriatria e Gerontologia. 

 

 

MÓDULO V- Carga Horária: ESTÁGIO SUPERVISIONADO - 230 horas 

 

 Enfermagem em Clínica Cirúrgica, Enfermagem em Pediatria, Enfermagem em 

Geriatria e Gerontologia. 

MÓDULO VI – Carga Horária: 260 horas 

 

Disciplinas Teóricas: Enfermagem em UTI, Enfermagem em Pronto Socorro, Enfermagem em 

Saúde Mental, Noções de Administração em Enfermagem, Enfermagem em Doenças 

Transmissíveis. 

 

MÓDULO  VII– ESTÁGIO SUPERVISIONADO - Carga Horária: 170 horas 

 

 Enfermagem em Urgência e Emergência, Enfermagem em Saúde Mental, 

Enfermagem em UTI. 

 

 

6.3  Curso Técnico em Estética: 

 

Módulo I - 310 horas- Disciplinas: Psicologia e Ética Profissional, Normas de Biossegurança, 

Noções de Primeiros Socorros, Introdução á Estética, Maquiagem e Imagem Pessoal, Anatomia e 

Fisiologia. 

 

Módulo II – 340 horas - Disciplinas: Nutrição, Cosmetologia, Biologia da Pele, Estética Corporal, 

Estética Facial. 

 

Módulo III – 270 horas - Disciplinas: Língua Portuguesa, Saúde e Segurança no Trabalho, 

Administração e Marketing, Terapias Alternativas. 
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Módulo IV -  280 h/a – Técnicas de Procedimentos Estéticos 

 

Nestes (4) quatro Módulos o aluno vai perfazer uma carga horária de 1.200 horas de Teoria e de 

Atividades Práticas a ser ministradas no Laboratório da própria Instituição sempre após finalização 

dos conteúdos teóricos. 

 

6.4 Curso Técnico em Podologia: 

 
Módulo I – 300 horas - Psicologia e Ética Profissional, Anatomia e Fisiologia, Biologia e 

Imunologia, Normas de Biossegurança, Noções de Primeiros Socorros, Língua Portuguesa, 

Podologia I. 

 

Módulo II – 300 horas – Podologia II, Anatomia Aplicada á Podologia, Patologia, Noções de 

Farmacologia.   

 Módulo III – 320 horas - Microbiologia e Parasitologia, Saúde e Segurança no Trabalho, Noções 

de Administração e Legislação, Técnicas de Procedimentos Podológicos I. 

 

Módulo IV - 280 h/a-  Técnicas de Procedimentos Podológicos II. 

 

Nestes (04) quatro Módulos o aluno vai perfazer uma carga horária de 1.200 horas relógio de 

teoria e Atividades Práticas Supervisionadas a ser ministradas no Laboratório da própria 

Instituição, 

 

 

7.  PROCEDIMENTOS ESCOLARES 

 

 

7.1 Matrícula 
 

 

A matrícula é o ato formal que vincula o aluno ao estabelecimento de ensino, 

conferindo-lhe a condição de aluno. 
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Para a efetivação da matrícula do aluno, além da exigência de entrega dos 

documentos exigidos, o aluno deverá assinar os devidos documentos, e recolher as taxas de 

matrícula e assinar os termos de responsabilidade para o pagamento das mensalidades ao 

estabelecimento, conforme instruções da mantenedora. 

O estabelecimento de ensino assegura a matrícula inicial ou sequência de curso, 

conforme normas estabelecidas na legislação em vigor e nos termos das instruções da SEED e 

da mantenedora deste estabelecimento de ensino. 

A matrícula deve ser requerida pelo interessado ou por seu responsável, quando 

menor de 18 (dezoito anos), sendo necessária a apresentação dos seguintes  documentos: 

I - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

II - Fotocópia da Carteira de Identidade/RG, com a apresentação da original; 

III - Fotocópia de comprovante de residência, preferencialmente a fatura de energia elétrica, 

telefone ou de água e esgoto, com a apresentação da original; 

IV - Histórico Escolar original ou Declaração de escolaridade do estabelecimento de ensino 

de origem; 

V - Fotocópia da Matriz Curricular e planos de ensino das disciplinas cursadas, quando for 

transferência ou para aproveitamento de estudos; 

VI - Fotocópia do CPF; 

VII - Fotocópia da Certidão de Reservista ou de Alistamento Militar, para sexo masculino; 

VIII - Fotocópia do Título de Eleitor. 

Na impossibilidade de apresentação de quaisquer documentos citados neste artigo, o 

aluno ou seu responsável será orientado e assinará termo de compromisso para as devidas 

providências. 

A matrícula será efetuada antes do início das aulas e antes do início de cada módulo, 

dos respectivos cursos técnicos ou de especialização técnica. 

A matrícula será deferida pelo Diretor, no prazo de 60 dias de sua efetivação. 

No ato da matrícula, o aluno ou seu responsável será informado sobre o 

funcionamento do estabelecimento de ensino e sua organização, sobre o Projeto Político-

Pedagógico, o Regimento Escolar, os Regulamentos Internos, e informações gerais constantes 
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no Guia do Aluno, cujo exemplar cada aluno receberá no ato da matrícula ou no início de 

cada curso, ou quando do recebimento de sua transferência. 

O período de matrícula será estabelecido em edital pela instituição de ensino, e 

amplamente divulgado no estabelecimento e nos meios de comunicação. 

Ao aluno, assegura-se a possibilidade de matrícula por transferência em qualquer 

tempo, desde que se submeta à avaliação de competências, conhecimentos e experiências 

anteriores diretamente relacionadas com o perfil profissional de conclusão da respectiva 

habilitação, proposto por este estabelecimento de ensino. 

O controle de frequência far-se-á a partir da data da efetivação da matrícula, sendo 

exigida frequência mínima de 75% do total da carga horária de cada disciplina. 

O contido no caput desse artigo é extensivo a todo estrangeiro, independentemente 

de sua condição legal. 

 

O ingresso no Ensino Técnico de Nível Médio é permitido a candidato que: 

I - Tiver concluído o Ensino Médio em escola devidamente reconhecida pelo Sistema 

Estadual de Ensino, para a modalidade subsequente, e conforme preveem os respectivos 

planos de curso; 

II - Estiver cursando o Ensino Médio, de forma concomitante, conforme preveem os 

respectivos planos de curso e Lei  n ª 9394/96 – LDB; 

III - Atender aos pré-requisitos estabelecidos pelas exigências legais para cada curso. 

 

A Matricula nova ou a renovação é feita na época prevista no Calendário Escolar, 

mediante instrumento próprio, que é assinado pelo responsável ou pelo aluno, se maior, 

declarando aceitar as normas regimentais e outras normas em vigor do CENAP, inclusive as 

referentes ao pagamento das parcelas referente ao contrato da matricula ou rematricula. 

O Estabelecimento poderá adotar processos seletivos para preenchimento das vagas 

existentes. 

É nulo de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para CENAP, a matricula 

feita com documento falso ou adulterado, passível o responsável de arcar com as sanções que 

a lei determinar. 
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Parágrafo único. Responde o responsável pelo aluno, ou o próprio, se maior de idade, por 

qualquer dano ou consequência com matricula advinda de documento falso, adulterado, 

inautêntico ou irregular. 

 

7.2 Transferência 

 

A matrícula por transferência ocorre quando o aluno, ao se desvincular de um 

estabelecimento de ensino, vincula-se, ato contínuo a este estabelecimento, para 

prosseguimento dos estudos em curso, ou ainda, do desligamento do aluno deste 

estabelecimento de ensino para vincular a outro. 

A matrícula por transferência é assegurada neste estabelecimento de ensino, aos 

alunos que se desvincularam de outro, devidamente integrado ao Sistema Estadual e Federal 

de Ensino, mediante apresentação da documentação de transferência, com aproveitamento e 

assiduidade do aluno. 

Os registros do estabelecimento de ensino de origem serão transpostos a este 

estabelecimento, sem modificações. 

Antes de efetivar a matrícula, se necessário, este estabelecimento poderá solicitar à 

instituição de origem os dados para a interpretação dos registros referentes ao aproveitamento 

escolar e assiduidade do aluno. 

Alunos matriculados por transferência, assim que o aluno entregar sua documentação 

junto ao protocolo da instituição será feito um análise onde dar-se a o aproveitamento de 

estudos,  mediante plano especial de estudos. 

O aluno, que requerer sua transferência deste estabelecimento de ensino para outro, 

receberá a documentação escolar necessária para matrícula no estabelecimento de destino, 

devidamente assinada, no prazo de 30 dias, contados a partir de seu requerimento. 

No caso de transferência em curso, será entregue ao aluno o Histórico Escolar dos 

módulos e disciplina(s), concluídos, e fotocópia dos seus documentos pessoais. 

Na impossibilidade da emissão dos documentos, no ato da solicitação da 

transferência, o estabelecimento fornecerá uma Declaração de Escolaridade, anexando cópia 
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da Matriz Curricular e o compromisso de expedição de documento definitivo no prazo de 30 

(trinta) dias. 

A documentação e a transferência somente serão expedidos aos alunos que não 

tiverem pendências quanto a documentos, junto ao estabelecimento de ensino. 

 

7.3 Frequência 

 

É obrigatória, ao aluno, a frequência mínima de 75% do total da carga horária de 

cada período letivo, para fins de promoção, tendo em vista que o regime de matrícula é 

modular. 

 Ao aluno que reprovar apenas por falta de frequência, em até três disciplinas, será 

permitido sua matrícula em módulo subsequente, devendo cursar com frequência as 

disciplinas nas quais não alcançou êxito. 

Ao aluno que, embora tenha tido frequência, reprovou por falta de aproveitamento, 

poderá cursar as disciplinas em dependência por termo de compromisso, paralelamente ou em 

turno oposto, com as disciplinas do módulo subsequente, sem nova frequência específica. 

Em hipótese alguma, será permitida ao aluno, a dependência em mais de três 

disciplinas do curso, considerando, tanto por frequência como por aproveitamento escolar. 

 É assegurado o regime de exercícios domiciliares, com acompanhamento 

pedagógico do estabelecimento de ensino, como forma de compensação da ausência às aulas, 

aos alunos que apresentarem impedimento de frequência, conforme as seguintes condições, 

previstas na legislação vigente: 

I - portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras 

condições mórbidas; 

II - gestantes.  

III – e os demais casos previstos em lei. 

 

É assegurado o abono de faltas ao aluno que estiver matriculado em Órgão de 

Formação de Reserva e que seja obrigado a faltar a suas atividades civis, por força de 
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exercícios ou manobras, ou reservista que seja chamado para fins de exercício de 

apresentação das reservas ou cerimônias cívicas, do Dia do Reservista. 

As faltas de que trata o caput deste artigo, deverão ser assentadas no Livro Registro 

de Classe, porém, serão justificadas na forma da lei, e não serão consideradas no cômputo 

geral das faltas. As faltas decorrentes por convicção religiosa não serão abonadas, conforme 

Parecer CNE  

 Nº 15/99 –CEB – aprovado em 04/10/1999. Diz o parecer. “Não há amparo legal para o 

abono de faltas a estudantes que, com base em suas convicções religiosas, deixam de 

comparecer as aulas em certos dias da semana”. Os alunos que se enquadrarem em tal 

situação poderão frequentar tais aulas em outra turma em outro horário, caso não tenha turma 

disponível, o aluno deverá cursar a disciplina em regime de dependência. 

 

7.4  Sistema de Avaliação, Recuperação de estudos e Promoção 

 

A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, abrangendo os aspectos de 

frequência e aproveitamento. 

Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e responsabilidade pelo controle 

de frequência dos alunos, devendo o Coordenador de Curso acompanhar o cumprimento 

destas obrigações, intervindo em caso de omissão. 

É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo 

instrutor, quando da elaboração dos trabalhos, das verificações parciais, dos exames ou de 

qualquer outra atividade que resulte na avaliação do conhecimento por atribuição de notas, 

sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. 

A frequência às aulas e demais atividades escolares, é obrigatória vedada o abono de 

faltas, salvo os casos previstos na legislação pertinente. 

São atividades curriculares, além das provas escritas e orais previstas nos respectivos 

planos de ensino, as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos práticos, 

seminários, visitas técnicas e estágios supervisionados, incluídos os realizados em instituições 

de pesquisa ou de educação superior. 
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Respeitando o limite mínimo de frequência de 75% na disciplina, será considerado 

aprovado o aluno que obtiver a média de eficiência igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), 

na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero).  

É de 75% (setenta e cinco por cento) o limite mínimo de frequência legal exigido 

para a aprovação nos termos do artigo anterior, e de 100% (cem por cento) de frequência no 

Estágio Supervisionado.  

Os Cursos que constam na matriz curricular estágio a frequência é de 100% (cem por 

cento), os cursos que constam práticas supervisionadas no último módulo das atividades 

práticas a frequência é de 100% (cem por cento). 

 O aluno que tenha frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas 

teórica e práticas dadas em cada  disciplina, ou inferior a 100% (cem por cento) no Estágio 

Supervisionado (ou nas atividades práticas do último módulo), incorre em reprovação na 

disciplina. 

O aluno que após todo o processo de avaliação obtém média de eficiência inferior a 

6,0 (seis vírgula zero) e pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, por 

disciplina, após o término do módulo, submete-se ao exame final naquela(s) disciplina(s) 

onde não obteve a média final mínima de 6,0 (seis vírgula zero), visando lograr sua 

aprovação. 

O Exame Final consiste em uma prova escrita na(s) respectiva(s) disciplina(s), com 

peso 10,0 (dez vírgula zero) para verificação de seu resultado, onde será 

contemplado todo o conteúdo da(s)  disciplina(s) em avaliação.  

O resultado do Exame Final é avaliado com nota que varia de 0 (zero) a 10,0 (dez 

vírgula zero); 

A nota obtida no Exame Final será somada à média de eficiência, que será dividida 

por dois, obtendo-se a média final da(s) disciplina(s), e que sendo igual ou superior a 6 ,0 

(seis vírgula zero), inclusive Estágio Supervisionado, dá aprovação ao aluno na(s) 

disciplina(s), dá aprovação dos alunos na(s) disciplina(s), passa a vigorar com a seguinte 

redação. A nota da média final menor que 6,0 (seis vírgula zero) será substituídas pela nota 

obtida no Exame final, sendo que se a nota do Exame for menor que a média final, permanece 
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a nota da Média Final. A mesma condição é aplicada no Estágio Supervisionado, porém a 

Média Final para o Estágio Supervisionado é 7,0 (sete vírgula zero). 

A fórmula para aprovação por disciplina é a seguinte: 

I - Sem Exame Final: soma das notas das avaliações realizadas em cada disciplina,  e divide-

se pela número de avaliações; 

N1 (Prova 1) + N2(Prova 2)   =  Média Final 

                      2 

II – A nota obtida no Exame substitui a nota da Média Final, se a nota do Exame for menor 

prevalece a Média. 

 

Média Final menor que 6,0 

Exame Final = 8,0 

A Média Final será substituída pela Nota do Exame Final 

Será reprovado por disciplina o aluno que não atingir a média de eficiência 6,0 (seis 

vírgula zero) ao final de cada disciplina, ou de 6,0 (seis vírgula zero) após a realização do 

Exame Final, ou ainda, o aluno que tiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) 

das aulas em cada disciplina, ou inferior a 100% (cem por cento) do Estágio Supervisionado 

(ou nas atividades práticas do último módulo), independente do resultado final de suas 

avaliações. 

O aluno reprovado por insuficiência de frequência ou de notas, em no máximo até 

em três disciplinas, pode ser promovido ao módulo seguinte, devendo, no entanto cursar as 

disciplinas em dependência, concomitantemente ao módulo em que fez sua matrícula, nos 

termos dos artigos anteriores deste Regimento. 

O aluno deve constar como aprovado para seguir nas próximas fases nas disciplinas 

que contém teoria/prática/estágio, teoria/estágio ou teoria/prática. Caso o aluno reprovar em 

alguma das fases ele deverá em regime de dependência assistir as aulas novamente da 

respectiva matéria para prosseguir nas próximas fases da disciplina. 

A frequência, o cumprimento de carga horária e a avaliação das disciplinas em 

regime de dependência, são as mesmas em relação às que estão sendo cursadas regularmente 

no módulo, nos termos descritos nos artigos anteriores deste Regimento. 
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O Estágio Supervisionado deverá ser realizado ou desenvolvido com 100% (cem por 

cento) de frequência. 

Os critérios de verificação da aprendizagem no Estágio Supervisionado são definidos 

pelos respectivos Coordenadores dos Cursos, em conjunto com a Equipe Pedagógica, através 

de regulamento.  

O instrutor de cada disciplina, fica obrigado a remeter as notas à Secretaria Geral, até 

o quinto dia útil após a realização das provas e dos trabalhos.  

Pelo não cumprimento deste artigo, fica o instrutor sujeito ás penas cabíveis previstas 

neste Regimento e na CLT. 

O Estágio Supervisionado, quando integrante do currículo pleno do curso, consta de 

atividades de prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho, e não geram 

vínculo empregatício, nos termos da Lei. 

Para cada aluno é obrigatória a integralização de carga horária total do Estágio 

Supervisionado, prevista no currículo pleno do curso, nela se podendo incluir as horas 

destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.  

  A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo de ensino e 

aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do conhecimento pelo 

aluno.  

A avaliação será contínua, cumulativa e processual, devendo refletir o 

desenvolvimento global do aluno e considerar as características individuais deste no conjunto 

dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos. 

A avaliação é realizada em função dos conteúdos, utilizando métodos e instrumentos 

diversificados, coerentes com as concepções e finalidades educativas expressas na Proposta 

Pedagógica do estabelecimento e nos Planos de Ensino de cada disciplina. 

É vedado ao instrutor submeter o aluno a uma única oportunidade e a um único 

instrumento de avaliação. 

Os critérios de avaliação do aproveitamento escolar serão elaborados em 

consonância com a organização curricular e descritos no Projeto Político-Pedagógico. 
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Os resultados das atividades avaliativas serão analisados durante o período letivo, 

pelo aluno e pelo instrutor, observando os avanços e as necessidades detectadas, para o 

estabelecimento de novas ações pedagógicas. 

Os resultados das avaliações dos alunos serão registrados em documentos próprios, a fim 

de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua vida escolar. 

 

7.5  Aproveitamento de estudos  

 

Os estudos concluídos em curso técnico no estabelecimento de origem em qualquer 

unidade da federação, e devidamente autorizados e reconhecidos nos termos das normas dos 

respectivos Sistemas de Ensino, e devidamente comprovados, poderão ser aproveitados no 

CENAP. 

O estabelecimento poderá aproveitar, mediante avaliação, competências, 

conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente relacionadas com o perfil 

profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, adquiridas: 

I - no Ensino Médio; 

II - em qualificações profissionais, etapas ou módulos em nível técnico concluídos em outros 

cursos, desde que cursados nos últimos cinco anos, e de acordo com a legislação específica de 

cada curso, se houver; 

III - em cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, no trabalho ou por meios 

informais; 

IV - em processos formais de certificação; 

V -  em cursos feitos com sucesso em instituições reconhecidas no estrangeiro. 

 

A carga horária efetivamente cumprida pelo aluno, no estabelecimento de ensino de 

origem, será transcrita no Histórico Escolar, para fins de cálculo da carga horária total do 

curso. 

Nos cursos concomitantes e ou subsequentes de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, o aproveitamento de estudos será realizado conforme critérios constantes nos 

respectivos Planos de Curso. 
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A avaliação para fins de aproveitamento de estudos será realizada por Comissão de 

Avaliação, conforme os critérios estabelecidos nos Planos de cada Curso e dentro do que 

prevê o artigo 41 da LDB. 

Critérios gerais para aproveitamento de estudos são os seguintes: 

a) constituição de banca de avaliação, composta pelo Coordenador Administrativo, 

Orientação Pedagógica, Coordenador de Curso; 

b) análise do Histórico Escolar e ou da certificação de cursos anteriores e por disciplina, 

considerando a carga horária e a compatibilidade com o conteúdo programático da disciplina, 

para disciplinas teóricas; 

 c) para disciplinas que possuem práticas, ou de estágio supervisionado, serão exigidos os 

comprovantes do inciso anterior, podendo ainda o aluno ser submetido a uma avaliação 

prática diante de uma banca examinadora, devendo obter a média final mínima de 7,0. 

O aluno que não obtiver o aproveitamento em alguma disciplina, deverá cursá-la 

novamente  neste estabelecimento de ensino.  

Além dos critérios gerais para aproveitamento de estudos, serão ainda observados os 

critérios específicos constantes nos respectivos Planos de Curso, podendo inclusive não ter 

aproveitamento de competências, conhecimentos e de experiências anteriores, devido às 

características próprias de cada curso e do perfil profissional de conclusão do curso deste 

estabelecimento. 

 

7.6 Revalidação e equivalência de estudos feitos no exterior 

 

Para que este estabelecimento de ensino realize a equivalência e a revalidação de estudos 

completos e incompletos feitos no exterior e fora do sistema brasileiro de ensino, quando 

ocorrer eventual pedido, o processo com o requerimento do interessado será encaminhado ao 

Núcleo Regional de Educação ou ao Conselho Estadual de Educação, conforme o caso, para 

consulta e parecer. 
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7.7  Regularização de vida escolar  

 

Constatada alguma irregularidade na vida escolar do aluno, o Diretor Geral do 

estabelecimento dará ciência imediata ao Núcleo Regional de Educação, descrevendo os fatos 

e para consulta sobre os procedimentos necessários para sanar a irregularidade: 

1) Da mesma forma, tratando-se de transferência recebida com irregularidade, caberá 

à Direção Geral do estabelecimento comunicar o fato ao NRE/Foz do Iguaçu para 

receber orientações para os procedimentos necessários;  

2) No caso de irregularidade detectada após o encerramento do curso concluído neste 

estabelecimento, o fato também será comunicado ao NRE/Foz do Iguaçu, para 

consulta e recebimento de orientações sobre os procedimentos necessários, 

podendo o aluno ser convocado para exames especiais a serem realizados no 

estabelecimento, sob a supervisão do Núcleo Regional de Educação, e dentro das 

normas do Sistema Estadual de Ensino; 

3) A regularização da vida escolar, quando a irregularidade for por erro ou omissão 

do estabelecimento, não acarretará ônus financeiro para o aluno. 

 

 

7.8 Calendário Escolar     

 

O Calendário Escolar geral será elaborado anualmente pelo estabelecimento, 

conforme normas emanadas pela SEED, e será enviado ao Núcleo Regional da Educação de 

Foz do Iguaçu, para análise e homologação, assim como também para cada nova oferta e 

específico para cada curso. O Calendário Escolar atenderá ao disposto na legislação vigente e 

às instruções da Secretaria de Estado da Educação, garantindo o mínimo de horas letivas 

previstas para cada curso.  

De acordo com o que prevê o Regimento Escolar da instituição, o Calendário Escolar 

será elaborado integralmente para cada oferta de cada curso, de modo a integralizar a 

respectiva carga horária prevista, e será submetido à aprovação do Núcleo Regional de 

Educação para sua homologação.  
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              O Calendário Escolar é organizado por turma e por curso, contemplando reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, data de início e de término de módulo, dias letivos, feriados 

e recessos, podendo haver a oferta de atividades em período especial, durante o recesso 

escolar, com o objetivo de desenvolver programas de ensino tais como, formação continuada 

e atualização didática do pessoal docente, férias, entre outros. 

Pode haver oferta de atividades em período especial, durante o recesso escolar, com 

o objetivo de desenvolver programas de ensino tais como: capacitação e atualização didática 

do pessoal docente; 

Durante o período de recesso escolar os membros do Corpo Docente deverão 

cumprir o regime de trabalho a que se obrigam, cabendo à respectiva Coordenação de Curso 

assegurar os meios indispensáveis ao desempenho de suas tarefas. 

Sempre que houver alterações no Calendário Escolar, será dado conhecimento aos 

membros do Corpo Docente e aos alunos. 

As alterações referidas também deverão ser previamente aprovadas pela mantenedora 

e pelo NRE/Foz do Iguaçu. 

 

 

8. PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 A Educação Profissional necessita de Instrutores com competências que ultrapassem 

o domínio de conhecimentos técnicos e tecnológicos. A uma formação inicial compatível 

soma-se a necessidade de uma educação continuada.  

O CENAP tem como exigência e necessidade a contratação de instrutores com 

formação inicial em cursos de graduação ou licenciaturas, entretanto, é fundamental que o 

profissional seja instigado pela Escola ao aperfeiçoamento de sua competência de forma a 

proporcionar aos alunos um ensino de qualidade.    

Para a formação de conhecimentos didático-pedagógicos, técnicos e tecnológicos, o 

CENAP seguirá um programa de formação continuada através da prática de encontros 

pedagógicos realizados no início de cada ano, elaborado de forma direcionada a cada área, 

com o objetivo de transmitir aos Instrutores informações atualizadas.  
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Outro aspecto que a Instituição trabalhará com os Instrutores é o desenvolvimento da 

metodologia de ensino, a didática em sala de aula e também a ética profissional. Serão 

oferecidos ainda cursos on-line visando desenvolver no profissional habilidades para 

elaboração de aulas dinâmicas e criativas tornando o ato de aprender mais atrativo e instigante 

ao aluno.  

O CENAP incentivará os Instrutores à atualização e aperfeiçoamento profissional em 

outras instituições que ofereçam cursos de especialização e atualização condizentes com às 

áreas dos profissionais. O programa de formação do instrutor baseia-se no desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades e competências, com foco nos assuntos gerais e específicos, 

associados à área de atuação do CENAP, com práticas profissionais correspondentes em cada 

área de atuação. 

O autodesenvolvimento e a capacitação em serviço, para melhoria contínua, 

crescimento e realização profissional do instrutor, encontram, na educação continuada, o 

desafio de ir sempre além dos conhecimentos já alcançados. Portanto, utiliza-se toda a 

modalidade disponível de educação continuada, para a formação do instrutor, seja presencial 

ou semipresencial.  

 

9. AVALIAÇÃO DO PPP 

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O 

conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma 

e vida ao chamado Projeto Político-Pedagógico - o famoso PPP. As palavras que 

compõem o nome do documento dizem muito sobre ele: 

 É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante 

determinado período de tempo. 

 É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

 É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 
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Ao juntar as três dimensões, o PPP ganha a força de um guia - aquele que indica a 

direção a seguir não apenas para gestores e professores mas também funcionários, 

alunos e famílias. Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre 

essa rota e flexível o bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos 

alunos. Por isso, dizem os especialistas, a sua elaboração precisa contemplar os 

seguintes tópicos: 

 Missão  

 Clientela  

 Dados sobre a aprendizagem  

 Relação com as famílias  

 Recursos  

 Diretrizes pedagógicas  

 Plano de ação 

 

Por ter tantas informações relevantes, o PPP se configura numa ferramenta de 

planejamento e avaliação que você e todos os membros das equipes gestora e 

pedagógica devem consultar a cada tomada de decisão. O CENAP- CENTRO DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL anualmente reúne-se com seu corpo docente nas 

reuniões pedagógicas avaliando o processo de trabalho desenvolvido durante o ano e 

toma as decisões necessárias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Atualmente a sociedade caracteriza-se pelo dinamismo de suas transformações, 

políticas, sociais, éticas e tecnológicas. O CENAP através da sua Proposta Pedagógica 

procura responder às exigências dessa sociedade. A qualificação é fundamental para sucesso 

na vida profissional do cidadão, e para isso, esta escola, dispõe de estrutura física e 

pedagógica adequada para quem busca capacitação profissional de qualidade.  

Todas as atividades pedagógicas e administrativas serão desenvolvidas de acordo 

com os termos desta Proposta Política Pedagógica.     
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ANEXOS: 

 

 

Anexo 1- PLANO DE ESTÁGIO, CONFORME DELIBERAÇÃO Nº 02/09 

– CEE E A LEI DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO CASO DE 

PROFISSÃO REGULAMENTADA 

 
 

I IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO  
 

CENAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

1.1 NOME DO CURSO 

 

Habilitação: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Área Profissional: SAÚDE 

Carga horária do Curso: 1200 h 

Carga horária do Estágio: 400 h 

Carga horária total do curso: 1600 h 

 

1.2 COORDENADOR DO CURSO 

Nome do Professor (a):  Adilson Antônio Scopel 

 

1.3 COORDENADOR DE ESTÁGIO 

Nome do Professor (a): Adilson Antônio Scopel 

 

1.4    ORIENTADORES DE ESTÁGIO: 

 

Os orientadores de estágio serão Técnicos em Radiologia contratados no decorrer do curso. 
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2. APRESENTAÇÃO  

 
O Estágio é compreendido como a complementação curricular obrigatória, realizada em 

empresas ou instituições públicas ou privadas, sob a responsabilidade da instituição de ensino. 

Deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, atividades estas que serão 

planejadas, executadas, acompanhadas e avaliadas em conformidade com os currículos, 

programas e calendário escolar, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em 

termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 

       O estagiário, por sua vez, é o estudante que, visando aprimorar seus estudos e 

conhecimentos, completa sua formação numa empresa ou instituição pública ou privada, 

aliando a teoria já adquirida na escola com a experiência prática de trabalho. É uma  

oportunidade para poder aumentar seu relacionamento humano e aperfeiçoamento técnico. 

Na condição de estagiário, poderá observar comentar, pesquisar, discutir e executar, sempre 

orientado por um profissional responsável e experiente. 

       Neste sentido, o CENAP busca proporcionar ao aluno do curso Técnico em Radiologia, o 

aperfeiçoamento profissional e sua inserção gradativa no mundo do trabalho.  

       Por sua vez, o Estágio Supervisionado tem por finalidades: 

       1. Propiciar ao aluno, em seu curso, complementação do ensino e da aprendizagem, 

permitindo, desta forma, o acesso a conhecimentos relacionados com a sua aplicação, junto a 

profissionais experientes, com equipamentos atualizados, numa situação real de trabalho; 

      2. Contribuir com a escola em termos de renovação e aperfeiçoamento dos seus métodos 

de ensino e adequação às reais necessidades do mundo do trabalho; 

      3. Constituir-se em etapa necessária para a legitimação da habilitação profissional e para a 

obtenção de diploma de técnico; 

    4. Inserir, gradativamente, o aluno no mundo e no mercado de trabalho. 

  

A legislação que o CENAP segue que ampara e normatiza o Estágio Supervisionado 

Profissional é a seguinte: 

-Lei nº 6.494, de 07/12/77; 

-Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394, de 20/12/96;  
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-Decreto nº 5154/2004; 

-Decreto nº 87.497 de 18/08/82 e nº 2.208, de 17/04/97, 

-Resolução CNE/CEB nº 01, de 21/01/04; 

-Deliberação 10/05 de 14/12/05. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

1- As atividades do Estágio Supervisionado é um instrumento de integração do estudante 

com o exercício prático, na linha de formação profissional e que possibilita a aplicação 

prática de conhecimentos teóricos e vivência de situações reais de vida e de trabalho 

em seu meio. Consideram-se como Estágio, as atividades programadas, orientadas e 

avaliadas pela escola e que proporcionam ao aluno aprendizagem social, profissional 

ou cultural, através da sua participação em atividades de trabalho em seu meio, 

vinculado à sua área de formação técnica. 

2- O estágio é parte integrante do currículo escolar, portanto, sua realização obrigatória é 

indispensável para a conclusão do curso. A carga horária total do Estágio 

Supervisionado é de 400 horas. 

3- O estágio tem grande importância para o aluno na sua formação devido à 

aplicabilidade real dos conhecimentos adquiridos. 

4- O Estágio distingue-se das disciplinas teóricas por proporcionar ao aluno a aplicação 

dos conhecimentos adquiridos na prática junto à equipe multiprofissional e ao 

cliente/paciente. 

 

4. OBJETIVOS 
 

 

1- Desenvolver habilidades específicas do um profissional Técnico em Radiologia, 

utilizando técnicas de proteção radiológica para si e para seu cliente. 

2- Desenvolver habilidades no desenvolvimento de procedimentos técnicos de 

radiologia. 



 

  
 
 

61 
 

 
 

3- Desenvolver habilidades de atendimento ao diversos tipos de clientes nos mais 

diversos tipos de raios X e posicionamentos radiográficos. 

4- Desenvolver habilidades práticas em exames de mamografia, tomografia, ressonância 

magnética e radiologia convencional, entre outras, nas quais a escola possa estar 

desenvolvendo convênios para realização do Estágio Supervisionado. 

 

5. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

Serão considerados Campos de Estágio, as empresas/ e instituições públicas ou 

privadas conveniadas com o CENAP.  O local para realização dos Estágios será aprovado 

pela Coordenação do Estágio e pela Direção do CENAP. Após a definição dos locais para o 

desenvolvimento dos Estágios, os alunos serão divididos em grupos. 

 

 

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR QUE CONSTA NO PLANO DE 

CURSO 

 
 

O estágio será realizado nos seguintes Módulos: II, III, IV e V. 

 

 

6.1  Carga horária diária, semanal e mensal do Estágio: 

 

De acordo com a Resolução CNE/CEB Nº 01, de 21 de janeiro de 2004, o estagiário poderá 

fazer a seguinte carga horária máxima no Estágio: 

 

1- Alunos que concluíram todas as disciplinas do módulo Curricular podem fazer até 8 

horas diárias e até 40 horas semanais; 

2- Alunos que não concluíram todas as disciplinas da base curricular podem fazer até 6 

horas diárias e até 30 horas semanais, independente do número de disciplinas em 

curso. 
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6.2 Observações sobre o Estágio Supervisionado: 

 

1- As determinações deste Plano são válidas somente para os Estágios curriculares previstos 

no Plano de Curso. 

2- Os Estágios feitos pelo CIEE, IEL ou outros convênios não serão aproveitados para fins de 

estágio curricular. 

3- Este Plano de Estágio tem validade para todas as turmas matriculadas no Curso Técnico em 

Radiologia em andamento no ano de 2014 ou que vierem a se formar durante o presente ano 

letivo, e a cada ano será apresentado novo Plano de Estágio ao NRE/Cascavel, com as 

alterações que forem necessárias. 

 

 

7. PERFIL PROFISSIONAL DO CURSO 
 

 O Técnico com Radiologia vai atuar em realização de exames radiográficos 

convencionais. Processa filmes radiológicos, prepara soluções químicas e organiza a sala de 

processamento. Prepara o paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de 

radiologia e diagnóstico por imagem, tais como: mamografia, hemodinâmica, tomografia 

computadorizada, densitometria óssea, ressonância magnética nuclear e ultra-sonografia. 

Auxilia na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia. Acompanha a 

utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção 

radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão 

profissional pertinente”. 

 

 

8. PROPOSTA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO POR MÓDULOS E  

TEMÁTICAS 
 

Módulo II - Radiologia Convencional – 50 horas 

Módulo III - Radiologia Convencional – 50 horas 

Módulo IV - Radiologia Convencional – 50 horas 

Módulo V - Radiologia Convencional- 250 horas 
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9. METODOLOGIAS UTILIZADAS 
 

 A metodologia utilizada para a realização do estágio baseia-se na aquisição de 

conhecimentos pelo aluno de seguinte forma:  

 

1- Aula teórica em sala de aula; 

2- Observação de procedimentos realizados pelo professor no laboratório do CENAP; 

3- Aprendizagem do aluno em laboratório, praticando os procedimentos por meio de 

simuladores; 

4- Realização de atividades no paciente em campo de estágio. 

 

10. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

 A avaliação do Estágio é feita individualmente, conforme o desempenho de cada 

aluno em cada etapa/disciplina de Estágio, tendo o aluno que realizar integralmente os 

Estágios e atingir a média final mínima de 7,0.  

A avaliação será feita pelo professor responsável pela respectiva modalidade de Estágio, 

seguindo os critérios de avaliação, constantes neste Plano de Estágio.  

 

 

11. ATIVIDADES DO ESTÁGIO  

 
 No CENAP os alunos do Curso Técnico em Radiologia  desenvolvem atividades 

diferenciadas para cada disciplina de estágio, conforme segue: 

 

 

 DISCIPLINA: Radiologia Convencional  

 

 

Conteúdo programático:  

 

1- Familiarizar o aluno com o ambiente de estágio; 

2- Ensinar o aluno a interpretar as solicitações médicas radiológicas; 

3- Registrar o exame a ser realizado no livro de exames; 
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4- Preparar a sala para realização do exame solicitado; 

5- Recepcionar o cliente/ paciente; 

6- Explicar ao cliente/ paciente o que será feito; 

7- Posicionar o cliente/ paciente na mesa de RX; 

8- Utilizar o Chassi adequado para o tipo de exame; 

9- Posicionar o chassi; 

10- Realizar o exame; 

11- Liberar o cliente /paciente, orientando-o sobre os procedimentos a serem realizados; 

12- Proceder à limpeza da mesa de radiografia; 

13- Simular procedimentos radiológicos quando não tiver paciente/cliente reforçando o 

aprendizado e retomando as técnicas; 

14- Utilizar o dosímetro todos os dias de estágio; 

15- Zelar pelo dosímetro; 

16- Fazer uso de uniforme limpo e branco; 

17- Zelar pelos equipamentos e materiais da instituição concedente de estágio; 

18- Proceder à discussão de exames radiológicos com objetivo de familiarizar-se com as 

imagens; 

19- Respeitar colegas e instrutores; 

20- Fazer os relatórios de estágio diariamente. 

 

 

13. ATRIBUIÇÕES: 

 
 

13.1 Atribuições do Estabelecimento de ensino 

 

Definir cronograma de estágio junto à coordenação de Estágio; 

Definir os campos de Estágio; 

Distribuir os instrutores para estágio. 
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13.2 Atribuições do Coordenador de Curso e de Estágio 

 

O Coordenador do Curso Técnico em Radiologia terá as seguintes atribuições: 

 

1- Definir os campos de Estágio; 

2- Realizar reunião com os alunos para distribuição dos grupos de estágio fornecendo 

todas as orientações necessárias tais como: Grupos de estágios, Datas do estágio, 

locais do estágio, horário do estágio, uniforme a ser utilizado, uso do crachá de 

identificação, solicitações e utilização do dosímetro, responsabilidades com o 

dosímetro, elaboração dos relatórios diários; 

3- Distribuir instrutores para estágio; 

4- Colaborar na elaboração do Regimento Interno dos estágios; 

5- Planejar, organizar, supervisionar, controlar e avaliar as Aulas Práticas de laboratório 

e estágios realizados em clínicas e hospitais conveniados e no CENAP; 

6- Deliberar sobre os assuntos inerentes aos estágios; 

7- Manter contato com as instituições de saúde; 

8- Organizar e manter atualizado os convênios; 

9- Manter as fichas necessárias para acompanhamento dos estágios.  

10- Repassar os impressos para realização dos relatórios de estágio aos alunos; 

11- Convocar reunião antes do estágio com todos os grupos de estágio repassando 

instruções sobre o estágio. 

 

13.3 Atribuições do Estagiário 

 

Para realização os Estágios, nas instituições de saúde públicas e privadas, o aluno 

deverá ter cumprido o pré-requisito de frequência e/ou notas nas aulas práticas de laboratório 

e teoria. 
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Compete ao Aluno: 

 

1- Antes do início do Estágio - cada aluno deverá adquirir o KITLAB com as Fichas para 

elaboração dos Relatórios de Estágio com marca d’agua da instituição; 

2-  Os Relatórios são documentos e devem ser preenchidos com letra legível sem 

presença de rasuras nos impressos originais (não permitido fotocópias); 

3- Assinar Termo de compromisso em duas vias sendo que uma via do Termo ficará 

arquivada na pasta do aluno na instituição e a outra via será enviada para a instituição 

onde será desenvolvido o Estágio; 

4- Comparecer ao local de Estágio, conforme distribuição em cronograma, no horário 

estabelecido, uniformizado (blusa ou camisa brancas, calça branca, calçado branco 

sem salto, solado antiderrapante, dosímetro guarda-pó branco com manga longa) 

modelo estabelecido pelo CENAP, com identificação do CENAP; 

5- Adquirir o crachá de identificação (solicitar o crachá de identificação com 

antecedência na tesouraria); 

6- Manter ética e coerência nas atividades designadas a cada estagiário. 

7- Manter os cabelos presos, maquiagem discreta, unhas curtas e sem esmalte, não fazer 

uso de jóias ou bijuterias. 

8- Comparecer ao local de estágio no horário estabelecido. 

9- Zelar pelos equipamentos. 

10- Respeitar colegas e instrutores de Estágio. 

11- Executar os exames solicitados pelo médico. 

12- Fazer os Relatórios de Estágio protocolando-os no Setor financeiro do CENAP, nas 

datas estabelecidas (sem ônus); 

13- É PROIBIDO consumir alimentos fornecidos aos funcionários (comida e bebida: pão, 

café, almoço, jantar e outros), bem como se alimentar nas unidades de internação; 

14- É PROIBIDO colar cartazes nas paredes das instituições onde são realizados os 

Estágios; 

15- Será reprovado o aluno que obtiver frequência inferior a 100% nos Estágios. 
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16- NÃO é permitida a mudança de grupo de estágio e mudança do calendário do 

ESTÁGIO (troca de um dia por outro). 

 

13.4 Atribuições das Unidades Concedentes de Estágio 

 

 

1- Manter disponível o campo para realização do estágio na data prevista; 

2- Colaborar com a realização dos estágios, possibilitando aos estagiários a realização de 

procedimentos pertinentes a cada módulo; 

3- Fornecer dados solicitados pelos estagiários em conjunto com o instrutor a fim de que 

os procedimentos necessários sejam realizados; 

 

14. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS 
 

1- Os estágios são acompanhados diretamente por um instrutor/ orientador de estágio 

contratado pela instituição de ensino; 

2- Nenhum aluno adentrará á unidade de Estágio sem o acompanhamento do instrutor de 

estágio designado pela instituição de ensino; 

3- O aluno é avaliado pelo instrutor responsável pelo seu grupo de Estágio; 

4- Para toda e qualquer dúvida em procedimentos que o aluno tenha, deve remetê-la 

diretamente ao instrutor para a devida resposta;  

5- A frequência do aluno será registrada diariamente no Diário de Classe pelo instrutor 

de Estágio e os registros ficarão arquivados na Secretaria do CENAP. 

 

 

15. AVALIAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 
 

O aluno será avaliado pelos critérios abaixo relacionados:  

 

1- Assiduidade do aluno (100% de presença); 

2- Iniciativa e desenvolvimento do aluno no Estágio; 

3- Conhecimento teórico-prático; 

4- A qualificação da tarefa executada, criatividade, destreza, postura, comportamento 

profissional e organização de técnicas propostas; 
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5- Pontualidade (o horário para início e término); 

6- Uso do uniforme (sem uniforme e dosímetro não será permitida a realização do 

estágio); 

7- Confecção e entrega do “Relatório de estágio”; 

8- Relacionamento interpessoal (coleguismo, respeito com colegas); 

9- Asseio pessoal (higiene); 

10- Relatório feito pelo instrutor de estágio; 

11- Solicitação ao instrutor de estágio nas situações que gerem dúvidas; 

12- Responsabilidade em não executar procedimentos não programados para o estágio; 

13- Nenhuma técnica poderá ser realizada sem acompanhamento ou supervisão do 

instrutor de estágio. 

 

Observações:  
 

1- A frequência do estágio é de 100% ; 

2- O aluno que obtiver falta será reprovado no estágio; 

3- O aluno que reprovar no Estágio (por nota ou por falta), deverá cursar como 

dependência a disciplina toda (teoria e prática); 

4- Haverá tolerância de 15 minutos na entrada da primeira aula e as práticas deverão ser 

realizadas integralmente e no tempo determinado; 

5- O transporte para o local de realização do Estágio ficará sob responsabilidade de cada 

aluno; 

6- Estando em unidade de Campo de Estágio, não é permitido o uso de telefone, 

refeitório, estacionamento da instituição e circular pela instituição sem objetivo 

definido pelo instrutor de estágio. 
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Anexo 2- PLANO DE ESTÁGIO, CONFORME DELIBERAÇÃO Nº 02/09 

– CEE E A LEI DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO CASO DE 

PROFISSÃO REGULAMENTADA 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO  
 

 

Nome do Estabelecimento de Ensino 

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CENAP  

 

Entidade Mantenedora 

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA - CENAP 
 

Endereço (rua, nº, bairro) 

Rua Barão do Rio Branco, 603 – Centro,  Foz do Iguaçu – PR. 

        

Município 

FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ 

                   

NRE 

FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ 

 

 

 

1.1 NOME DO CURSO 

Habilitação: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Área Profissional: Ambiente e Saúde 

Carga Horária do Curso: 1.200 h 

Carga horária do Estágio: 600 h 

Carga horária Total: 1.800 horas 
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1.2  COORDENADOR DO CURSO 

Nome do Professor (a): Vanda Marilda Paes Scopel 

 

1.3 COORDENADOR DE ESTÁGIO 

Nome do Professor (a): Vanda Marilda Paes Scopel 

 

1.4 ORIENTADORES DE ESTÁGIO 

Todos os Enfermeiros com no mínimo Graduação em Enfermagem 

 

2. APRESENTAÇÃO 

  

               O Estágio é compreendido como a complementação curricular obrigatória, 

realizada em empresas ou em instituições públicas ou privadas, sob a responsabilidade da 

instituição de ensino. Deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a serem 

planejadas, executadas, acompanhadas e avaliadas em conformidade com o currículo, 

programas e calendário escolar, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em 

termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 

            Estagiário por sua vez, é o estudante que, visando aprimorar seus estudos e 

conhecimentos, completa sua formação numa empresa ou instituição pública ou privada, 

aliando a teoria já adquirida na escola com a experiência prática de trabalho. É a oportunidade 

para aumentar seu relacionamento humano e seu aperfeiçoamento técnico. 

           Na condição de estagiário, poderá observar comentar, pesquisar, discutir e 

executar, sempre orientado por um profissional responsável e experiente. 
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           Neste sentido, o CENAP busca proporcionar ao aluno do curso Técnico em 

Enfermagem, o aperfeiçoamento profissional e sua inserção gradativa no mundo do trabalho.  

          A legislação que o CENAP segue que ampara e normatiza o Estágio 

Supervisionado Profissional, é a seguinte: Lei nº 6.494, de 07/12/77; Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9.394, de 20/12/96; Decreto nº 5154/2004; Decreto nº 87.497 de 18/08/82  de 

17/04/97, Resolução CNE/CEB nº 01, de 21/01/04; Deliberação 10/05 de 14/12/05. 

 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

 

As atividades do Estágio são um instrumento de integração do estudante com o exercício 

prático na linha de formação profissional que possibilita a aplicação prática de conhecimentos 

teóricos e vivência de situações reais de vida e de trabalho em seu meio. Consideram-se 

“Estágio,” as atividades programadas, orientadas e avaliadas, e que proporcionam ao aluno 

aprendizagem social, profissional ou cultural, através da sua participação em atividades de 

trabalho em seu meio, vinculado à sua área de formação técnica. 

O Estágio é parte integrante do currículo escolar, portanto, sua realização obrigatória é 

indispensável para a conclusão do curso. A carga horária total do Estágio supervisionado para 

o Curso Técnico em Enfermagem é de 600 horas. 

              

2.2 OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

  

        

1- Desenvolver conhecimentos teóricos, habilidades e prática no desenvolvimento e na 

aplicação das técnicas básicas do Curso Técnico em Enfermagem, específicas do 

profissional Auxiliar e Técnico de Enfermagem. 



 

  
 
 

72 
 

 
 

2- Desenvolver a comunicação com as pessoas cuidadas, as famílias, membros da equipe 

multiprofissional e docentes. 

3- Desenvolver habilidades para assistir o cliente/paciente nas suas necessidades 

fisiológicas, de proteção e segurança, usando medidas de proteção recomendadas em 

relação ao ambiente, ä mobilidade, e a higiene. 

4- Desenvolver habilidades e aplicar procedimentos técnicos de enfermagem apropriados 

de primeiros socorros e medidas para prevenção de infecções voltadas ao 

estabelecimento de saúde. 

5- Contribuir com a escola em termos de renovação e aperfeiçoamento dos seus métodos 

de ensino e adequação às reais necessidades do mundo do trabalho. 

 

 

2.3  LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

 

Serão considerados campos de Estágio, as empresas/ e instituições públicas ou 

privadas conveniadas com o CENAP.  

 O local para realização dos Estágios será aprovado pela Coordenação de Estágio e 

pela direção do estabelecimento. 

 Após a definição dos locais para o desenvolvimento dos Estágios, os alunos serão 

divididos em grupos. 

 

2.4  PERFIL PROFISSIONAL DO CURSO  TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Auxiliar em Enfermagem 

 

“O auxiliar de enfermagem exercerá atividades auxiliares de nível médio, estando apto a 

assistir o paciente nas suas necessidades básicas de alimentação, higiene e conforto com 

segurança, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas a nível de sua qualificação, 

ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico, fazer curativos, 

aplicar oxigenioterapia, nebulização, enteroclisma, enema, aplicação de calor e frio, prestar 

cuidados de enfermagem no pré e pós-operatório, executar atividades de limpeza, desinfecção 

e esterilização, realizar anotações no prontuário do paciente, executar atividades de rotina 
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vinculados ao tratamento, alta, óbito, transferência, executar tratamentos prescritos, ou de 

rotina, integrar a equipe multiprofissional, auxiliar o enfermeiro e o técnico na execução de 

programas de educação para saúde”. 

 

Técnico em Enfermagem 

 

“Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença. 

Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e comunidade, em 

todas as faixas etárias. Promove ações de orientação e preparo do paciente para exames.  

Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de medicamentos e 

vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais 

vitais, dentre outros.  Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos”. 

 

 

2.5  PROPOSTA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO POR MÓDULOS  E 

TEMÁTICAS 

 

A cada módulo, o aluno fará o Estágio Supervisionado pertinente, como segue: 

 

Módulo I: Enfermagem Fundamental I. 

Módulo III: Enfermagem Fundamental II. 

Módulo V: Enfermagem Clínica Médica-Cirúrgica, Enfermagem Materno Infantil, Geriatria 

e Gerontologia.  

Módulo VII: Enfermagem em Urgência e Emergência, Enfermagem em Saúde Mental, 

Noções Básicas em Administração. 

 

2.6  METOLODOLOGIAS UTILIZADAS 

 

 

A metodologia utilizada para a realização do Estágio baseia-se na aquisição de 

conhecimentos pelo aluno da seguinte forma sequencial:  

1) Aula teórica em sala de aula; 

2) Observação de procedimentos realizada pelo Instrutor no laboratório do CENAP; 
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3) Aprendizagem em laboratório, praticando os procedimentos em manequins e modelos 

anatômicos; 

4) Realização de atividades no paciente em Campo de Estágio. 

 

 

2.7  AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

A avaliação do Estágio Supervisionado será realizado individualmente para cada 

aluno pelo instrutor de estágio onde serão  analisados e avaliados o desempenho de cada 

aluno em cada etapa/fase do Estágio. O aluno deverá realizar integralmente todas as 

etapas e integralizar a carga horária do Estágio Supervisionado em Enfermagem, e atingir 

a média final mínima de 7,0 (sete vírgula zero) para sua aprovação.  

 

2.8  ATIVIDADES DO ESTÁGIO  

 

No CENAP os alunos do Curso Técnico em Enfermagem devem desenvolver atividades 

diferenciadas para cada etapa de Estágio, conforme segue: 

 

DISCIPLINA: Enfermagem Fundamental I  

                          Enfermagem Fundamental II  

 

Conteúdo programático:  

 

1- Higiene e conforto; 

2- Limpeza e desinfecção do leito hospitalar 

3- Preparo do leito (aberto, fechado, com paciente, cirúrgico, etc.) 

4- Verificação e registros dos Sinais Vitais; 

5- Entrevista de admissão – coleta de dados e registros em prontuário; 

6- Relatório em Prontuário; 

7- Receber e passar plantão; 

8- Conferência da validação de materiais; 

9- Organização da unidade; 
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10- Uso de equipamento de proteção individual; 

11- Preparo e Administração de Medicamentos; 

12- Aprazamento de horário no prontuário; 

13- Confecção de escala de soro; 

14- Checagem dos medicamentos administrados e dos cuidados prestados; 

15- Cuidados com materiais enviados ao expurgo; 

16- Encaminhamento do material para esterilização. 

17- Aplicar conhecimentos utilizados na Prevenção e Controle das Infecções; 

 

 

DISCIPLINA: Enfermagem Clínica Médica- Cirúrgica  

 

Conteúdo programático:  

 

Obs. Todos os conteúdos abordados no estágio de Enfermagem Fundamental I e II 

acrescido de: 

Este estágio compreende: clínica médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico e central de 

material. 

 

1- Assistência de enfermagem integral e individualizada ao paciente cirúrgico; 

2- Preparo pré-operatório; 

3- Encaminhamento para Centro Cirúrgico; 

4- Cuidado pós-operatório; 

5- Curativos; 

6- Cuidados de Enfermagem com Sonda Vesical, Sonda Nasogástrica, drenos (penrose, 

tórax, portovac, etc.); 

7- Assistência integral de enfermagem ao paciente clínico; 

 

 

Centro Cirúrgico e CME 

 

     

1- Circular na sala cirúrgica; 
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2- Assistência de Enfermagem em R.P. A; 

3- Montagem de sala cirúrgica; 

4- Receber o paciente no Centro Cirúrgico; 

5- Encaminhar paciente para Unidade de Internação; 

6- Encaminhar paciente para R. P. A; 

7- Verificar Sinais Vitais; 

8- Realizar punção venosa; 

 

Central de Material esterilizado  

 

1- Lavar, desinfetar artigos hospitalares; 

2- Embalar, esterilizar artigos hospitalares; 

3- Observar arsenal de materiais; 

4- Dobragem de aventais (montagem de LAP); 

5- Observar processo de esterilização; 

   

R.P.A – Recuperação Pós- Anestésica 

 

1- Receber o paciente pós-operado; 

2- Monitorar Dados Vitais; 

3- Assistir o cliente/paciente no Pós-operatório de forma integral e individualizada; 

4- Registrar Dados Vitais no prontuário; 

5- Registrar estado geral do paciente; 

6- Comunicar intercorrências; 

7- Encaminhar paciente para unidade cirúrgica após alta médica da R.P.A. 

 

DISCIPLINA: Enfermagem Materno Infantil (pediatria, maternidade, obstetrícia)  

 

1- Assistência integral e individualizada ao paciente pediátrico; 

2- Preparo e administração de medicamentos; 

3- Higiene e conforto; 

4- Recreação. 
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DISCIPLINA: Noções Básicas em Administração  

 

1- Observação do funcionamento de uma unidade hospitalar nas diversas especialidades 

e/ou Saúde Coletiva/ Serviço de geriatria, Unidade de atendimento ambulatorial, entre 

outras; 

2- Compreender sobre organização; 

3- Conhecer como é feito a distribuição dos profissionais da enfermagem (enfermeiro, 

Técnico em enfermagem); 

4- Treinamento em serviço; 

5- Disciplina dos profissionais; 

6- Ética profissional; 

7- Impressos utilizados; 

8- Serviços que compõem uma Unidade Hospitalar, Saúde Coletiva, etc.; 

9- Profissionais que fazem parte de uma equipe multiprofissional. 

 

 

DISCIPLINA: Enfermagem em Geriatria e Gerontologia  

 

 Conteúdo programático: 

 

1- Realizar visitas técnicas nas Unidades Geriátricas (asilos, casas de repouso); 

2- Participar de eventos e projetos direcionados a terceira idade; 

3- Fazer avaliação física e psicológica em idosos; 

4- Verificar e registrar sinais vitais em idosos; 

5- Fazer estudos de caso seguindo orientação e material especifico; 

6- Participar de palestras sobre terceira idade. 
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DISCIPLINA: Enfermagem em Urgência e emergência (UTI  e  PRONTO SOCORRO) 

 

Conteúdo programático: 

 

Obs. Todos os conteúdos e atividades realizadas nas disciplinas do Módulo I, e II acrescida 

de: 

1- Assistência de enfermagem integral e individualizada focada em paciente grave; 

2- Administração de medicamentos em Bomba de Infusão; 

3- Balanço hidroelétrolítico; 

4- Monitorização cardíaca; 

5- Assistência de enfermagem em Parada Cárdia Respiratória; 

6- Organização dos materiais e medicamentos que compõe uma caixa de emergência; 

7- Estudo de caso dirigido; 

8- Observação clínica do atendimento a pacientes graves; 

9- Todas atividades pertinentes em unidades que prestam assistência aos pacientes 

graves. 

 

DISCIPLINA: Enfermagem em Saúde Mental  

 

Conteúdo programático: 

 

1- Conhecer Unidades de Tratamento; 

2- Observar o funcionamento; 

3- Participação de encontros nos A.A.A.; 

4- Participação de palestras sobre Saúde Mental; 
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2.9 ATRIBUIÇÕES 

 

 

2.9.1  DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO  

 

 

Estabelecer convênios com instituições públicas ou privadas. 

 

 

2.9.2  ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO E DE ESTÁGIO 

 

O Coordenador do Curso Técnico em Enfermagem e dos estágios terá as seguintes 

atribuições: 

 

1- Reunir os instrutores das aulas teóricas passando todas as instruções inerentes ao 

Curso Técnico em enfermagem, bem como o Guia do professor/instrutor; 

2- Passar as ementas das disciplinas ao professor contratado para ministrar aulas em cada 

disciplina; 

3- Solicitar ao instrutor/professor o Plano de aula da disciplina; 

4- Orientar sobre as Normas para registro no Diário de Classe; 

5- Definir cronogramas de Estágio; 

6- Definir os Campos de Estágio; 

7- Realizar reunião com os alunos para distribuição dos grupos para Estágio; 

8- Montagem de roteiro disciplinar que será realizado no Estágio; 

9- Orientar os alunos com relação às regras disciplinares durante os estágios nas 

instituições conveniadas; 

10- Distribuir os Instrutores para os Estágios, bem como orientá-los quando aos 

procedimentos utilizados e método de avaliação; 

11- Orientar os instrutores de estágio sobre o preenchimento dos Relatórios de estágios 

pelos alunos diariamente no decorrer do estágio; 

12- Supervisionar os estágios. 
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2.9.3  ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

 

Compete ao aluno enquanto Estagiário: 

 

1- Comparecer ao local de Estágio, conforme distribuição em cronograma, no horário 

estabelecido, uniformizado (blusa ou camisa brancas, calça branca, calçado branco 

sem salto, solado antiderrapante, guarda-pó branco com manga longa, conforme 

modelo estabelecido por este estabelecimento de ensino e com identificação do 

CENAP e crachá de identificação; 

2- Cumprir a frequência de 100% ; 

3- Manter ética e coerência nas atividades designadas a cada estagiário; 

4- As alunas deverão manter os cabelos presos, maquilagem discreta, unhas curtas e sem 

esmalte, não fazer uso de jóias ou bijuterias; 

5- O uniforme deverá ser discreto (a blusa, camiseta ou camisa não deverá ter decotes, 

alças e as calças não poderão ser transparentes, coladas ao corpo ou curtas).;  

6- É de responsabilidade do aluno, adquirir o uniforme e o crachá de identificação com 

antecedência, para realização das aulas práticas de laboratório e estágio; 

7- Não será permitida a mudança de grupo de Estágio e a mudança do calendário do 

ESTÁGIO (troca de um dia por outro). 

 

Proibido:  

 

1- Utilizar o refeitório do Hospital no horário do lanche dos funcionários; 

2- Consumir alimentos fornecidos aos funcionários (comida e bebida, pão, café, 

almoço, jantar e outros), e alimentar-se nas unidades de internação, 

3- Colar cartazes nas paredes das instituições onde são realizados os estágios; 

4- Tirar fotos no ambiente de estágio e postar em redes sociais; 

5- Postar comentários em redes sociais sobre a instituição de estágio; 

6- As dúvidas devem ser esclarecidas junto à Coordenação Geral ou de Estágio do 

CENAP. 
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  ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES CONCEDENTES DE ESTÁGIO 

 

1- Manter disponível o campo para realização do Estágio na data prevista; 

2- Colaborar com a realização dos Estágios, possibilitando aos estagiários a realização de 

procedimentos pertinentes a cada Estágio; 

3- Fornecer dados solicitados pelos estagiários em conjunto com ao Instrutor, a fim de 

que os procedimentos necessários sejam realizados; 

4- Outras atribuições pertinentes e decorrentes da realização dos Estágios.  

 

 

2.9.4  FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Os Estágios e estagiários serão acompanhados diretamente e diariamente por um Instrutor 

de estágio contratado pela instituição de ensino para cada grupo. 

Nenhum aluno poderá adentrar á unidade de realização do Estágio sem o 

acompanhamento do Instrutor responsável. 

O aluno será avaliado pelo Instrutor de estágio no decorrer dos estágios programados. 

Toda e qualquer dúvida em procedimentos que o aluno tenha no decorrer dos estágios, 

deve remeter-se diretamente do respectivo instrutor de Estágio para os esclarecimentos e 

encaminhamentos que se fizerem necessário.  

 

2.9.5  AVALIAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

1- Assiduidade do aluno (100% de presença)- a frequência de 100% é obrigatória. O 

aluno que faltar o estágio estará reprovado; 

2- Iniciativa; 

3- Conhecimento teórico-prático; 

4- Pontualidade (o horário para início e término); 

5- Uso do uniforme e crachá -(sem uniforme e/ou crachá não será permitido à realização 

do estágio); 

6- Cumprimento do horário de início e término do estágio diariamente; 

7- Entrega do “Relatório de Estágio”; 
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8- Relacionamento interpessoal (coleguismo, respeito com colegas); 

9- Asseio pessoal (higiene); 

10- Solicitações feitas ao Instrutor de Estágio nas situações que gerem dúvidas; 

11- Responsabilidade na execução dos procedimentos, e pela não execução dos não 

programados para o Estágio; 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1- O aluno que reprovar no estágio por nota ou por falta de frequência, deverá cursar 

como dependência somente o estágio. 

2- O uniforme deverá ser discreto (a blusa, camiseta ou camisa não deverá ter decotes, 

alças e as calças não poderão ser transparentes, coladas ao corpo, curtas).  

3- É de responsabilidade do aluno adquirir o uniforme para realização dos Estágios, bem 

como o crachá de identificação com antecedência. 

4- Será reprovado o aluno que obtiver frequência inferior a 100% nos Estágios. 

5- Não é permitida a mudança de grupo de estágio e mudança do calendário do Estágio 

(troca de um dia por outro). 

6- Haverá tolerância de 15 minutos na entrada ao local do Estágio supervisionado. 

7- O transporte para o local de realização do estágio ficará sob responsabilidade de cada 

aluno. 

8- Nos locais de campo de estágio não é permitido o uso de telefone nem do 

estacionamento da instituição em que o estagiário estiver realizando seu Estágio.  

9- Nenhuma prática ou técnica poderá ser realizada sem acompanhamento ou supervisão 

do Instrutor de Estágio. 

 

2.9.6  CRONOGRAMA DE HORÁRIOS POR TURMA E INSTRUTOR 

 

Em anexo, segue modelo de cronograma utilizado para distribuição dos Estágios por 

modalidade, turma, horário e Instrutor. 
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Anexo 3- BIBLIOTECA 

 

A biblioteca montada para atendimento dos futuros alunos matriculados no CENAP- Centro 

de Educação Profissional contará com três exemplares de cada título. 

 

Referências Bibliográficas para o Curso Técnico em Radiologia  

        

 

Disciplina: Anatomia Fisiologia I 

Bibliografia  Quantidade 

CERQUEIRA, E. Atlas Ilustrado do Corpo Humano. São Paulo: 

Ciranda Cultural, s/d. 
3 

CRESPO, Xavier;  CURELL, Nuria ;  CURELL, Jordi, Atlas de 

Anatomia e Saúde. Curitiba: Japy Livros, 2008. 
3 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

MARQUES, E. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: 

Martinari, 2011. 
3 

 
Disciplina: Língua Portuguesa 

Bibliografia  Quantidade 

CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática de Língua Portuguesa. 

São Paulo: Companhia Ed. Nac., 2005. 
3 

OLIVEIRA, N. B. Língua Portuguesa. Curitiba: Camões, 2008. 3 

PAVANI, D. A. Português: Curso completo .  2.  ed.  

Campinas: LZN, 2007.  
3 

Disciplina: Noções de  Primeiros Socorros 

Bibliografia  Quantidade 

SCOPEL, V.M. Prática de Enfermagem .  Cascavel:  

Tuicial,  2012.  
3 

MARTINI, A. C. T. et al. Manual de Primeiros 

Socorros .  São Paulo: CORPUS, 2007.  
2 

ROSALES, S. Prevenção e Primeiros Socorros .  

Barueri: Grupo Cultural,  s/d.  
3 

 
Disciplina: Biologia Geral  

Bibliografia  Quantidade 

OLIVEIRA JUNIOR, V.F.; SILVA, C.M. da. Biologia para ensino 

Médio. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
3 

AVERSI-FERREIRA, T. A. Biologia Celular e 

Molecular .  Editora Atomo, 2013.  
3 

MATIOLI, S. R.;FERNANDES, F. M. C. Biologia Molecular e 3 
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Evolução. Editora Holos, 2012. 

 

MATIOLI, S. R. Biologia Molecular e Evolução. Ribeirão Preto: 

Holos, 2012. 

3 

SCOPEL, V. M. P. (Org.) Curso Completo de 

Radiologia .  Vol.1.  Cascavel: Editora Globo, 2013.  
3 

 
Disciplina: Química I  

Bibliografia  Quantidade 

ALMEIDA, B. Fundamentos de Química: orgânica e 

Inorgânica.  Lisboa: Sílabo, 2004.  
2 

O’CONNOR, ROD. Introdução á Química .  Editora 

Harbra,  2013.  
3 

MAZZALLA JR. W. Introdução á Química .  Editora 

Atomo, 2006.  
3 

PRADO JR, A.A. Química orgânica para cursos 

profissionalizantes .  Editora Texto Novo, 2002.  
3 

 
Disciplina: Psicologia e Ética Profissional  

Bibliografia  Quantidade 

AUGUSTO, J.  de V. Conceitos básicos de física e 

proteção radiológica. São Paulo: Atheneu, 2008.  
3 

COSTA, D. H. Radiologia Médica: Código de ética, 

enfermagem e terminologias .  São Paulo: Martinari,  

2007.  

3 

KARKOTLI, A. P. B. Psicologia Social: Intervenção cidadã. 

Curitiba: Camões, 2008. 
3 

ANTHIKAD, J.  Psicologia para Enfermagem .São 

Paulo: Reichmann & Autores Editores,  2005.  
3 

MARTINS, João Batista. Psicologia e educação: tecendo 

caminhos. São Carlos: RiMa, 2002. 
3 

 
Disciplina: Saúde e Segurança no Trabalho  

Bibliografia  Quantidade 

BULHÕES, Ivone.  Enfermagem do Trabalho. v. 2. ed.  Rio de 

Janeiro: IDEAS, 1986. 
3 

BULHÕES, Ivone.  Riscos do Trabalho de Enfermagem. 2. ed. 

Rio de Janeiro: IDEAS, 1998. 
3 

SCOPEL, V.M. Prática de Enfermagem .  Cascavel: 

Tuicial,  2012.  
3 

AUGUSTO, J.  de V. Conceitos básicos de física e 

proteção radiológica. São Paulo: Atheneu, 2008.  
3 
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Disciplina: Técnicas Radiológicas I 

Bibliografia  Quantidade 

ALVARES, Luiz Casati; FREITAS, José Alberto de S.; 

CAPELOZZA, Ana Lúcia A. Glossário de termos técnicos de 

Radiologia Odontológica e radiobiologia. Bauru, SP: EDUSC, 

2000. 

3 

COSTA, D. H. Radiologia Médica: física, 

processamento de filmes, técnicas radiológicas e 

tomografia computadorizada.  São Paulo: Martinari,  

2007.  

3 

TORRANO, Wilmar. Noções Básicas de Radiologia. Campinas, 

SP: Publi, 2002. 
3 

 
Disciplina: Introdução á Radiologia  

Bibliografia  Quantidade 

COSTA, D. H. Radiologia Médica: física, 

processamento de filmes, técnicas radiológicas e  

tomografia computadorizada.  São Paulo: Martinari,  

2007.  

3 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

SCAFF, L. A. M. Radiologia: bases físicas para técnicos. Editora 

Saber, 2004. 
3 

CASTRO JR., Amaury.  Introdução à Radiologia.  São Paulo: 

Rideel, 2006. 
3 

TORRANO, Wilmar. Noções Básicas de Radiologia. Campinas, 

SP: Publi, 2002. 
3 

 
 

Disciplina: Técnicas Radiológicas II 

Bibliografia  Quantidade 

AUGUSTO, J.  de V. Conceitos básicos de física e 

proteção radiológica. São Paulo: Atheneu, 2008.  
3 

FONSECA, N. P.; SAVAREGO, S.  Manual de 

Posicionamento para estágios em radiologia .  São 

Caetano do sul/SP: Yendis,  2007.  

3 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

CASTRO JR., Amaury.  Introdução à Radiologia.  São Paulo: 

Rideel, 2006. 
3 

MORAES, A. F. Manual de Física radiológica .  São 

Caetano do sul: Yendis,  2011.  
3 

SCAFF, L. A. M. Radiologia: bases físicas para técnicos. Editora 

Saber, 2004. 
3 
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Disciplina: Anatomia e Fisiologia II  

Bibliografia  Quantidade 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

VALERIUS, K. P. Atlas de Anatomia Radiológica .  

Editora Santos,  2009.  
3 

CERQUEIRA, E. Atlas Ilustrado do Corpo Humano. São Paulo: 

Ciranda Cultural, s/d. 
3 

MARQUES, E. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: 

Martinari, 2011. 
3 

 
Disciplina: Física I 

Bibliografia  Quantidade 

AUGUSTO, J.  de V. Conceitos básicos de física e 

proteção radiológica. São Paulo: Atheneu, 2008.  
3 

BONJORNO, R. A. et al. Física Completa .  São Paulo: 

FTD, sd.  
3 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

SCAFF, L. A. M. Radiologia: bases físicas para técnicos. Editora 

Saber, 2004. 
3 

MORAES, A. F. Manual de Física radiológica .  São 

Caetano do sul: Yendis,  2011.  
3 

 
Disciplina: Química II 

Bibliografia  Quantidade 

ALMEIDA, B. Fundamentos de Química: orgânica e 

Inorgânica.  Lisboa: Sílabo, 2004.  
2 

O’CONNOR, ROD.  Introdução á Química .  Editora 

Harbra,  2013.  
3 

MAZZALLA JR. W. Introdução á Química .  Editora 

Atomo, 2006.  
3 

PRADO JR, A.A. Química orgânica para cursos 

profissionalizantes .  Editora Texto Novo, 2002.  
3 

 
Disciplina: Técnicas Radiológicas III  

Bibliografia  Quantidade 

ALVARES, Luiz Casati; FREITAS, José Alberto de S.; 

CAPELOZZA, Ana Lúcia A. Glossário de termos técnicos de 

Radiologia Odontológica e radiobiologia. Bauru, SP: EDUSC, 

2000. 

3 

CASTRO JR., Amaury.  Introdução à Radiologia.  São Paulo: 

Rideel, 2006. 
3 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 3 
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Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 

FONSECA, N. P.; SAVAREGO, S.  Manual de 

Posicionamento para estágios em radiologia .  São 

Caetano do sul/SP: Yendis,  2007.  

3 

 

Disciplina: Normas de Biossegurança 

Bibliografia  Quantidade 

LOPES, M. A. ; CRUZ, M. J. R. de la. Hospitalização .  

Rio de Janeiro: MC Graw Hill,  2002.  
3 

OLIVEIRA, A. C. et al.  Infecções Hospitalares: Abordagem, 

prevenção e controle. Rio de Janeiro: Medsi, 1998. 
3 

SCOPEL, V.M. Prática de Enfermagem .  Cascavel:  

Tuicial,  2012.  
3 

COUTO, R.C. et. al. Infecção Hospitalar: Epidemiologia e 

Controle. 2. Ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1999. 
3 

 
Disciplina: Anatomia  e Fisiologia  III 

Bibliografia  Quantidade 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

CERQUEIRA, E. Atlas Ilustrado do Corpo Humano. São Paulo: 

Ciranda Cultural, s/d. 
3 

MARQUES, E. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: 

Martinari, 2011. 
3 

SCOPEL, V. M. P. (Org.) Curso Completo de 

Radiologia .  Vol.1.  Cascavel: Editora Globo, 2013.  
3 

 
 

Disciplina: Inglês Técnico I 

Bibliografia  Quantidade 

AZEVEDO, Mary Tavares. Inglês: textos e teses. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Ao livro técnico, FENAME, 1980. 
3 

CASTRO, Oscar; KIMBROUGH, Victoria, In Touch, Singapore, 

Longman, 1989.Dicionário Oxford Escolar: português-Inglês / 

Inglês-português, 2. edição, New York, Oxford university press. 

3 

SIQUEIRA, V. L. O Verbo Inglês: teoria e Prática .  São 

Paulo: Ática,  1994.  
3 

SIQUEIRA, V. L.  Gramática Prática do Inglês .  São 

Paulo: Martins Fontes 2011.  
3 

SIQUEIRA, V. L. Erros Frequentes em Inglês .  São 

Paulo: Martins Fontes,  2011.  
3 
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Disciplina: Física II 

Bibliografia  Quantidade 

BONJORNO, R. A. et al. Física Completa .  São Paulo: 

FTD, sd.  
3 

SCAFF, L. A. M. Radiologia: bases físicas para técnicos. Editora 

Saber, 2004. 
3 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

 

Disciplina: Especialidades Radiológicas I  (radiologia veterinária, radiologia odontológica, 

medicina nuclear e ressonância magnética) 

Bibliografia  Quantidade 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

FANTON, R. Ressonância Magnética: princípio físico 

e aplicação .  São Paulo: Editora Escolar,  2007.  
3 

FONSECA, N. P.; SAVAREGO, S.  Manual de 

Posicionamento para estágios em radiologia .  São 

Caetano do sul/SP: Yendis,  2007.  

3 

ALVARES, Luiz Casati; FREITAS, José Alberto de S.; 

CAPELOZZA, Ana Lúcia A. Glossário de termos técnicos de 

Radiologia Odontológica e radiobiologia. Bauru, SP: EDUSC, 

2000. 

3 

 
Disciplina: Proteção Radiológica 

Bibliografia  Quantidade 

ALVARES, Luiz Casati; FREITAS, José Alberto de S.; 

CAPELOZZA, Ana Lúcia A. Glossário de termos técnicos de 

Radiologia Odontológica e radiobiologia. Bauru, SP: EDUSC, 

2000. 

3 

BITELLI, Thomaz . Física e dosimetria das Radiações. 2. ed. São 

Paulo: Atheneu, 2006. 
2 

AUGUSTO, J.  de V. Conceitos básicos de física e 

proteção radiológica. São Paulo: Atheneu, 2008.  
3 

DIMENSTEIN, Renato; HORNOS, Yvone M. Mascarenhas. 

Manual de Proteção Radiológica aplicada ao Radiodiagnóstico. 

São Paulo: Editora SENAC, 2001. 

3 

 

Disciplina: Técnicas Radiológicas IV 

Bibliografia  Quantidade 

ALVARES, Luiz Casati; FREITAS, José Alberto de S.; 

CAPELOZZA, Ana Lúcia A. Glossário de termos técnicos de 

Radiologia Odontológica e radiobiologia. Bauru, SP: EDUSC, 

2000. 

3 



 

  
 
 

89 
 

 
 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

DIMENSTEIN, Renato; HORNOS, Yvone M. Mascarenhas. 

Manual de Proteção Radiológica aplicada ao Radiodiagnóstico. 

São Paulo: Editora SENAC, 2001. 

3 

PISCO, J. M. Radiologia e análise de imagens. São Paulo: Rideel, 

2006. 
2 

CASTRO JR., Amaury.  Introdução à Radiologia.  São Paulo: 

Rideel, 2006. 
3 

 
Disciplina: Especialidades Radiológicas II  (mamografia, tomografia, radioterapia, 

radiologia industrial) 

Bibliografia  Quantidade 

ARAÚJO, A. Tomografia computadorizada: princípios 

físicos e aplicações .  São Paulo: Editora Escolar,  2007.  
3 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. São 

Caetano do Sul, SP: Yendis editora, 2006. 
3 

NÓBREGA, Almir Inácio da . Manual de Tomografia 

Computadorizada. São Paulo: Atheneu, 2005. 
2 

FANTON, Robson. Ressonância Magnética: Princípio Físico e 

Aplicação. São Paulo: Editora Escolar, 2007. 
3 

PISCO, J. M. Radiologia e análise de imagens. São Paulo: Rideel, 

2006. 
2 

 
Disciplina: Inglês Técnico II 

Bibliografia  Quantidade 

AZEVEDO, Mary Tavares. Inglês: textos e teses. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Ao livro técnico, FENAME, 1980. 
3 

CASTRO, Oscar; KIMBROUGH, Victoria, In Touch, Singapore, 

Longman, 1989.Dicionário Oxford Escolar: português-Inglês / 

Inglês-português, 2. edição, New York, Oxford university press. 

3 

SIQUEIRA, V. L. O Verbo Inglês: teoria e Prática .  São 

Paulo: Ática,  1994.  
3 

SIQUEIRA, V. L. Gramática Prática do Inglês .  São 

Paulo: Martins Fontes 2011.  
3 

SIQUEIRA, V. L. Erros Frequentes em Inglês .  São 

Paulo: Martins Fontes,  2011.  
3 

  

 
Disciplina: Noções em Administração 

Bibliografia  Quantidade 

CARVALHO, P.C. de.  Programa 5s e a qualidade total .  

Editora Alínea, 2011.  
3 

NISHIO, E. A. ;FRANCO, M. T. G. Modelo de Gestão em 3 
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enfermagem: qualidade assistencial e segurança do paciente. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da 

administração: uma visão abrangente da moderna administração 

das organizações. 7. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Elservier, 2003. 

3 

Referências Bibliográficas do Curso Técnico em Enfermagem 

 

Disciplina: Anatomia Fisiologia Humana 

Bibliografia  Quantidade 

CERQUEIRA, E. Atlas Ilustrado do Corpo Humano. São Paulo: 

Ciranda Cultural, s/d. 
3 

MARQUES, E. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: 

Martinari, 2011. 
3 

CRESPO, Xavier; CURELL, Nuria ;  CURELL, Jordi, Atlas de 

Anatomia e Saúde. Curitiba: Japy Livros, 2008. 
3 

 
 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Bibliografia  Quantidade 

CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática de Língua Portuguesa. 

São Paulo: Companhia Ed. Nac., 2005. 
3 

OLIVEIRA, N. B. Língua Portuguesa. Curitiba: Camões, 2008. 3 

PAVANI, D. A. Português: Curso completo .  2.  ed.  

Campinas: LZN, 2007.  
3 

SILVA, C. M. B. da. A aula de Português no ensino 

médio: o ensino que se deseja, o ensino que se faz .  

Curitiba: Appris,  2011.  

3 

 
 

Disciplina: Noções de  Primeiros Socorros 

Bibliografia  Quantidade 

SCOPEL, V.M. Prática de Enfermagem .  Cascavel:  

Tuicial,  2012.  
3 

MARTINI, A. C. T. et al. Manual de Primeiros 

Socorros .  São Paulo: CORPUS, 2007.  
3 

ROSALES, S. Prevenção e Primeiros Socorros .Barueri:  

Grupo Cultural,  s/d.  
3 

 
Disciplina: Psicologia e Ética 

Bibliografia Quantidade 

 SCOPEL, V.M.P. Dano Moral nas relações de 

trabalho entre médicos e enfermeiros.  Londrina:  

Midiograf,  2011.  

3 

R. W. Psicologia Hospitalar: Teoria e Prática .  2. 3 
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ed.São Paulo: Cengage Learning, 2013.  

MALAGUTTI, W. Bioética e enfermagem: controvérvésias, 

desafios e conquistas.Rio de Janeiro: Rubio, 2007. (3) 
3 

MARTINS, D. F. G. Psicologia e Saúde. São Paulo: Vetor, 2012.  3 

SANTÁNNA, S. R. ; ENNES, L. D. Ética na enfermagem. 2. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes,2008.  
3 

VEIGA, J. Ética em enfermagem. Lisboa: Climepsi Editores, 

2006. 

3 

 
Disciplina: Biologia 

Bibliografia  Quantidade 

MACHADO, Sidio. Biologia para o ensino médio. São Paulo: 

Scipione, 2003. 
3 

PAULINO, Wilson Roberto.  Biologia.   8. ed. São Paulo: Ática, 

2003. 
3 

OLIVEIRA JUNIOR, V.F.; SILVA, C.M. da. Biologia para ensino 

Médio. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
3 

 
Disciplina:  Normas de Biossegurança  

Bibliografia  Quantidade 

SCOPEL, V.M. Prática de Enfermagem .  Cascavel:  

Tuicial,  2012.  
30 

BOLICK, Dianna; Brdy, Curtis; BRUNER, Deborah Watkins; 

Segurança no Controle de Infecção. Rio de Janeiro: Reichmann & 

Affonso,  2000. 

3 

LOPES, M. A.; CRUZ, M. J. R. de la Hospitalização .  

Rio de Janeiro: MC Graw Hill,  2002.  
3 

 
Disciplina: Enfermagem Fundamental I 

Bibliografia  Quantidade 

SHULL, Patrícia Dwyer. Enfermagem básica: teoria e prática. 

São Paulo, Riedeel, 1996. 
3 

SCOPEL, V.M. Prática de Enfermagem .  Cascavel:  

Tuicial,  2012.  
30 

MARQUES, T. R. ; REIS, C. F. de S. Dicionário de Saúde 

Ilustrado.São Paulo: Martinari, 2013. 
3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 

SILVA, S. R. Diário de enfermagem. São Paulo: Martinari, 2011. 3 
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Disciplina: Enfermagem Fundamental II 

Bibliografia  Quantidade 

GIOVANI, A. M.M. Enfermagem, Cálculo e Administração de 

Medicamentos. 14. ed. São Paulo: Rideel, 2012. 
3 

SCOPEL, V.M. Prática de Enfermagem .  Cascavel:  

Tuicial,  2012.  
3 

SOARES, Nelma Rodrigues; Administração de Medicamentos na 

Enfermagem. Rio de Janeiro: EPUB, 2001. 
3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 

 

Disciplina: Psicologia 

Bibliografia  Quantidade 

ANTHIKAD, J.  Psicologia para Enfermagem .São 

Paulo: Reichmann & Autores Editores,  2005.  
3 

KARKOTLI, A. P. B. Psicologia Social: Intervenção cidadã. 

Curitiba: Camões, 2008. 
3 

Psicologia e Saúde: formação, pesquisa e prática profissional. 

Dinorah Fernandes (org). São Paulo: Vetor, 2012. 
3 

MARTINS, João Batista. Psicologia e educação: tecendo 

caminhos. São Carlos: RiMa, 2002. 
3 

TRUCHARTE, F. A. R. et al. Psicologia Hospitalar: teoria e 

prática. 2. Ed. São Paulo: Cengage Learnig, 2013. 
3 

 
Disciplina: , Matemática 

Bibliografia  Quantidade 

BONGIOVANNI, V.L. Matemática e vida. São Paulo: Ática, 

1995. 

3 

FACCHINI, Matemática. São Paulo: Saraiva, 1997. 3 

PAIVA, M. Matemática.São Paulo: ABDR, sd. 3 

 

Disciplina: Anatomia de Vasos e Músculos 

Bibliografia  Quantidade 

CERQUEIRA, E. Atlas Ilustrado do Corpo Humano. São Paulo: 

Ciranda Cultural, s/d. 
3 

FIGUEIREDO, N. M. A. de; STIPP, M. A. C. ; LEITE, J. L. 

Cardiopatias: avaliação e intervenção em enfermagem. São 

Caetano do Sul/SP: Yendis, 2006. 

3 

CRESPO, Xavier;  CURELL, Nuria ;  CURELL, Jordi, Atlas de 

Anatomia e Saúde. Curitiba: Japy Livros, 2008. 
3 
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Disciplina:  Farmacologia 

Bibliografia  Quantidade 

ARONE, E. M. ; PHILIPPI,  M. L. dos S. Cálculos e 

Conceitos em Farmacologia.16. ed. São Paulo: SENAC, 

2013.  

3 

DESTRUTI, A. B. C.; ARONE, E. M.; PHILIPPI,  M. L. 

dos S. Introdução á Farmacologia .São Paulo: SENAC, 

2010.  

3 

GIOVANI, A. M.M. Enfermagem- Cálculo e Administração de 

Medicamentos.São Paulo: Rideel, 2012. 
3 

SOARES, Nelma Rodrigues; Administração de Medicamentos na 

Enfermagem. Rio de Janeiro: EPUB, 2001. 
3 

SCHELLACK, G. Farmacologia na prática clínica da área da 

saúde. São Paulo: Editora Fundamento Educacional, 2006. 
3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 

 
Disciplina: Nutrição 

Bibliografia  Quantidade 

SANTOS, Tânia E.H. dos. Nutrição em enfermagem. São Paulo: 

Robe editorial, 2001. 
3 

DOUGLAS, C.R. Tratado de Fisiologia aplicada á Nutrição. São 

Paulo: Robe Editorial, 2002. 
3 

DOVERA, T. M. D.S. Nutrição aplicada ao Curso de 

enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2011.  
3 

 
Disciplina: Microbiologia e Parasitologia 

Bibliografia  Quantidade 

BARBOSA, R.H; BAYZRDO B.T. Microbiologia Básica: São 

Paulo: Atheneu, 1998. 
3 

WALTER, Reni; BARRA R. Cláudia. Microbiologia, Imunologia 

e Parasitologia. 
3 

PELCZAR, Michael J. Microbiologia.Volume 1. Makron Bookw, 

1996. 
3 

FIGUEIREDO, N. M. A. de et al. Prática de enfermagem: 

ensinando a cuidar de clientes em situações clínicas e cirúrgicas. 
São Caetano do Sul/SP: Difusão, 2003. 

3 

 
Disciplina: Enfermagem em Saúde Coletiva 

Bibliografia  Quantidade 

GIOVANI, A. M.M. Enfermagem, Cálculo e Administração de 

Medicamentos. 14. ed. São Paulo: Rideel, 2012. 
 

FIGUEREDO, Nébia Maria Almeida de. Ensinando a Cuidar da 

Criança. São Paulo:  Difusão, 2003. 
3 
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SOUZA, M. C. M. R. de; HORTA, N. de C. Enfermagem em 

Saúde coletiva- Teoria e Prática. Rio de Janeiro, 2012. 
3 

MARQUES, T. R. ; REIS, C. F. de S. Dicionário de Saúde 

Ilustrado.São Paulo: Martinari, 2013. 
3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 

Vacinas: orientações práticas/ Rosana David, organizadora; 

Lourdes Bernadete. S. P. Alexandre. 3. ed. São Paulo: Martinari, 

2011. 

3 

 
Disciplina: Enfermagem Clínica Médica 

Bibliografia  Quantidade 

GIOVANI, A. M.M. Enfermagem, Cálculo e Administração de 

Medicamentos. 14. ed. São Paulo: Rideel, 2012. 
3 

POTTER, Patrícia A.; Anne G. Grande tratado de enfermagem 

prática: clínica e prática hospitalar. São Paulo, Santos Editora, 

1996. 

3 

SOARES, Nelma Rodrigues; Administração de Medicamentos na 

Enfermagem. Rio de Janeiro: EPUB, 2001. 
3 

MARQUES, T. R. ; REIS, C. F. de S. Dicionário de Saúde 

Ilustrado.São Paulo: Martinari, 2013. 
3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 

FIGUEIREDO, N. M. A. de; STIPP, M. A. C. ; LEITE, J. L. 

Cardiopatias: avaliação e intervenção em enfermagem. São 

Caetano do Sul/SP: Yendis, 2006. 

3 

FIGUEIREDO, N. M. A. de et al. Prática de enfermagem: 

ensinando a cuidar de clientes em situações clínicas e cirúrgicas. 
São Caetano do Sul/SP: Difusão, 2003. 

3 

Dicionário de termos médicos, enfermagem e 

radiologia/organização Deocleciano Torrieri Guimarães. 4. ed. São 

Paulo: Rideel, 2010. 

3 

 
Disciplina: Enfermagem Clínica Cirúrgica 

Bibliografia  Quantidade 

SCOPEL, V.M. Prática de Enfermagem .  Cascavel:  

Tuicial,  2012.  
30 

SHULL, Patrícia Dwyer. Enfermagem básica: teoria e prática. 

São Paulo, Riedeel, 1996. 
3 

FIGUEIREDO, N. M. A. de; STIPP, M. A. C. ; LEITE, J. L. 

Cardiopatias: avaliação e intervenção em enfermagem. São 

Caetano do Sul/SP: Yendis, 2006. 

3 

FIGUEIREDO, N. M. A. de et al. Prática de enfermagem: 

ensinando a cuidar de clientes em situações clínicas e cirúrgicas. 

3 
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São Caetano do Sul/SP: Difusão, 2003. 

SOARES, Nelma Rodrigues; Administração de Medicamentos na 

Enfermagem. Rio de Janeiro: EPUB, 2001. 
3 

MARQUES, T. R. ; REIS, C. F. de S. Dicionário de Saúde 

Ilustrado.São Paulo: Martinari, 2013. 
3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 

 
Disciplina: Enfermagem em Centro Cirúrgico 

Bibliografia  Quantidade 

MALAGUTTI, W.; BONFIM,I,M. Enfermagem em 

Centro Cirúrgico: atualidades e perspecti vas no 

ambiente cirúrgico.  2. ed. São Paulo: Martinari,2011.  

3 

ROSA, M. T. Manual de Instrumentação cirúrgica.  3. 

ed.São Paulo: Rideel,  2009.  
3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 

FIGUEIREDO, N. M. A. de et al. Prática de enfermagem: 

ensinando a cuidar de clientes em situações clínicas e cirúrgicas. 
São Caetano do Sul/SP: Difusão, 2003. 

3 

 
Disciplina: Enfermagem em Pediatria 

Bibliografia  Quantidade 

FIGUEIREDO, N. M. A. Ensinando a cuidar da 

criança .  São Caetano do Sul/SP: Difusão, 2003.  
3 

FIGUEIREDO, N. M. A. et al. Ensinando a cuidar da 

mulher, do homem e do Recém Nascido. .  São Caetano 

do Sul/SP: Difusão, 2003.  

3 

GARIJO, C. et al. Pediatria .  Rio de Janeiro: MC Graw 

Hill,  2002.  
3 

SANTOS, L. G. A. dos. et al.Enfermagem em Pediatria. Rio de 

Janeiro: MedBook, 2010. 
3 

ALEXANDER, M.M. et al. Diagnóstico na enfermagem 

pediátrica. São Paulo: ANDREI, 1987. 
3 

SILVA, M. M. T. ; FRANZONI, A. A. ; KATO, T. NUNES, R. M. 

V. ; TOMA, E. Cuidados de enfermagem em especialidades 

pediátricas. São Paulo: Atheneu, 2012.  

3 

 
Disciplina: Enfermagem em Obstetrícia 

Bibliografia  Quantidade 

BURROUGHS, A. Uma introdução à enfermagem materna. 

Traduzido por Ana Thorell. 6. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1995. 

3 

LOWDERMILK, D.L., PERRY, S.E., BODAK, I.M., O cuidado 3 
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em Enfermagem maternal. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

ZIEGEL, Erna E.; CRANLEY, Mecca S. Enfermagem obstétrica. 

8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 1985. 
3 

FIGUEIREDO, N. M. A. et al. Ensinando a cuidar da 

mulher, do homem e do Recém Nascido. .  São Caetano 

do Sul/SP: Difusão, 2003.  

3 

 
Disciplina:  Geriatria e Gerontologia  

Bibliografia  Quantidade 

Estatuto do idoso: e normas correlatas. Brasília: Senado Federal, 

2003. 
3 

GIOVANI, A. M.M. Enfermagem, Cálculo e Administração de 

Medicamentos. 14. ed. São Paulo: Rideel, 2012. 
3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 

 

Disciplina: Saúde e Segurança no Trabalho  

Bibliografia  Quantidade 

BULHÕES, Ivone.  Enfermagem do Trabalho. v. 2. ed.  Rio de 

Janeiro: IDEAS, 1986. 
3 

BULHÕES, Ivone.  Riscos do Trabalho de Enfermagem. 2. ed. 

Rio de Janeiro: IDEAS, 1998. 
3 

LAVILLE, A. Ergonomia. São Paulo: EPU, 1977. 3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 

SCOPEL, V.M. Prática de Enfermagem .  Cascavel:  

Tuicial,  2012.  
3 

ROCHA, G. C. Trabalho, saúde e Ergonomia.6.  

reimpr.Curitiba: Juruá, 2012.  
3 

 
Disciplina: Enfermagem em UTI 

Bibliografia  Quantidade 

BERK. J. et al.  Manual de Terapia Intensiva. São Paulo: Manole. 

1979. 
3 

BOLICK, Dianna; Brdy, Curtis; BRUNER, Deborah Watkins; 

Segurança no Controle de Infecção. Rio de Janeiro: Reichmann & 

Affonso,  2000.  

3 

FIGUEIREDO, N. M. A. de; STIPP, M. A. C. ; LEITE, J. L. 

Cardiopatias: avaliação e intervenção em enfermagem. São 

Caetano do Sul/SP: Yendis, 2006. 

3 

GIOVANI, A. M.M. Enfermagem, Cálculo e Administração de 

Medicamentos. 14. ed. São Paulo: Rideel, 2012. 
3 

PORTO, A. Curso didático de enfermagem. 3. ed. São Caetano do 

sul/SP: Yendis, 2007. 
3 
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Disciplina: Enfermagem em PS 

Bibliografia  Quantidade 

KLIPPEL. A. P. e ANDERSON. C.B. Manual de Urgências e 

Técnicas Ambulatoriais. São Paulo: Artes Médicas. 1980. 
3 

Enfermagem em emergência /Andréa Cristine Bressane 

Volpato,  Cristiane Souza Vitor Abelha e Maria 

Aparecida Modesto dos Santos(organizadoras).  São 

Paulo: Martinari,  2010.  

3 

FIGUEIREDO, N. M. A.; VIEIRA, A.A. de B. 

Emergência- atendimento e cuidados de enfermagem. 

São Caetano do Sul/SP: Yendis,  2006.  

3 

LOMBA, M. Objetivo e Saúde: emergências e 
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