
       

                                                                 
 

NOTA TÉCNICA ESPP-CFRH 2/2015 

 

Define e caracteriza as modalidades 
de ensino promovidas pela Escola de 
Saúde Pública do Paraná - Centro 
Formador de Recursos Humanos 
Caetano Munhoz da Rocha e 
substitui a Nota técnica ESPP 
1/2015. 
 

O Diretor da ESSP, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 64/2015 e, 

 

CONSIDERANDO o Regimento Interno da ESPP de 04 de setembro de 2012, 

regulamentado pela Resolução SESA nº 434/2012; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 7811, de 22 de março de 2013 que dispõe 

sobre o credenciamento da ESPP junto ao CEE;  

CONSIDERANDO o Parecer nº 1127/11 do CEE e Resolução nº 18/12  da SEED que 

renova o credenciamento do CFRH para oferta de cursos de Educação Profissional de Nível 

Técnico; 

CONSIDERANDO a Deliberação do CEE nº 016/99 e Resolução da SEED nº 194/09 e 

Atos Administrativos do NRE Curitiba nº 196/2012, que aprova o regimento interno do 

CFRH; 

CONSIDERANDO  o Parecer CNE/CEB nº 16/99 a resolução do CNE/CEB nº 04/99 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico bem como fixa carga horária mínima; 

          CONSIDERANDO a necessidade de caracterizar as modalidades de ensino 

promovidas e certificadas pela ESPP-CFRH. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º A Escola de Saúde Pública - Centro Formador de Recursos Humanos Caetano 

Munhoz da Rocha promove cursos de Educação Profissional de Nível Técnico: 

 

Parágrafo único:  A Educação profissional de Nível Técnico abrange os seguintes cursos: 

I. Formação Inicial – Qualificação. Requisito para matrícula: ensino fundamental completo. 

Carga horária mínima de 180 horas 

II. Atualização - Educação Continuada – requisito para matrícula: ensino fundamental 

completo ou incompleto. Carga horária mínima de 40 horas e de no máximo 180 horas 

III. Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Subsequente - requisito para matrícula: 

ensino médio completo. Carga horária mínima de 1200 horas – com autorização do 

CEE/SEED. 

IV. Especialização Técnica de Nível Médio – requisito para matrícula: curso técnico da área 

em questão. Carga horária mínima de 300 horas – com autorização do CEE/SEED. 

 

Art. 2º A Escola de Saúde Pública - Centro Formador de Recursos Humanos Caetano 

Munhoz da Rocha promove em nível de pós-graduação Lato sensu, cursos de 



especialização exclusivamente na área de Saúde Pública, de acordo com seu 

credenciamento, pelo Decreto Estadual Nº 7811, de 22 de março de 2013. 

 

 

Art. 3º A Secretaria Escolar da Escola de Saúde Pública e Centro Formador de Recursos 

Humanos emite diplomas ou certificados aos alunos regularmente matriculados, com 

registro de frequência mínima de 75%, com aproveitamento maior ou igual a 6,0 ou 

considerado apto, com documentos escolares entregues no prazo solicitado pela 

coordenação.  

 

Parágrafo único: A participação em todas as demais ações de Educação Permanente com 
carga horária inferior a 08 horas e mesmo superior, a critério do proponente, poderá ser  
atestada mediante Declaração de Participação assinada pela coordenação técnica 
respectiva.  

 

Art. 4º A Escola de Saúde Pública – Centro Formador de Recursos Humanos promove e 

incentiva todas as ações de Educação Permanente realizadas no Estado, entendendo que 

Educação Permanente é feita a partir do reconhecimento dos problemas enfrentados na 

realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já 

têm. Os processos de educação permanente em saúde têm como objetivos a transformação 

das práticas profissionais e da própria organização do trabalho. 

 

ART. 5º As modalidades de ensino promovidas pela Escola de Saúde Pública – Centro 

Formador de Recursos Humanos são: 

 

Curso: atividades teóricas e/ou teórico-práticas cujo projeto pedagógico tenha sido 
aprovado pela respectiva área técnica da Escola de Saúde Pública – Centro Formador de 
Recursos Humanos. Os cursos poderão ser de Capacitação – carga horária entre 16 a 40  
horas; Atualização – carga horária de 40 a 180 horas; Aperfeiçoamento – carga horária 
mínima de 180 horas e menor que 360 horas; ou de Especialização – carga horária mínima 
de 360 horas.  

Encontros Científicos: atividades presenciais com objetivo de apresentar e discutir 
protocolos, casos clínicos e outros temas de interesse institucional, com carga horária 
mínima de 16 horas.  

Jornadas: encontros de grupos profissionais, de âmbito regional, para discutir 
periodicamente, assuntos de interesse do grupo. As conclusões podem definir linhas 
norteadoras para o trabalho do grupo, com carga horária mínima de 16 horas.  

Oficinas: encontros presenciais para a produção de material concreto na forma de 
documento, normas, descrição de processos e outros que são produzidos durante o 
trabalho dos participantes, com carga horária mínima de 16 horas.  

   

Curitiba, 21 de dezembro de 2015. 

 

 

       
Marcio José de Almeida 

Diretor da Escola de Saúde Pública do Paraná e  
Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha 

 


