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Grupo de Educação do Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde - FCAFS
Ata da I Reunião Ordinária Anual
22/01/2019
Às quatorze horas e dezoito minutos do vigésimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois
mil e dezenove, deu-se início à I Reunião Ordinária Anual do Grupo de Educação do Fórum
dos Conselhos Atividades Fim da Saúde – FCAFS.
Presenças Registradas: Dra. Andréia F. Botsaris – CREFITO-3, Dr. Durval Rodrigues – CRBM01, Dra. Helenice S. Spinosa – CRMV-SP, Dra. Lucia Kazuko Nishino – CREFONO-2, Dra. Maria
Cristina Massarollo – COREN-SP, Dra. Margareth Anderáos – CREF-SP, Dra. Marise Bastos
Stevanato – CRF-SP, Dr. Rodrigo Toledo – CRP-SP, Dra. Sofia Takeda Uemura – CRO-SP e Dra.
Vanessa B. Farigo Mourad – CRF-SP. Ausências Justificadas: Não houve. Presente pela
primeira vez nesta reunião: Não houve.
1. APROVAÇÃO E ASSINATURA DE ATA
1.1. Ata da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 17/12/2018. Conclusão: após lida e
aprovada, a ata foi assinada pelos membros presentes.
2. PALAVRA DOS MEMBROS
2.1. ENADE. Dra. Marise comenta com os presentes sobre o relatório publicado pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre o Enade, apontando que o ENADE
tem objetivos irreais e falha na tarefa de atestar a qualidade das graduações. Além disso,
questiona a qualidade e a utilidade dos resultados obtidos com o exame em relação ao gasto de
dinheiro público, já que em 2017 o exame custou R$ 118 milhões. Apesar desse relatório, a Dra.
Marise entende que o MEC não deve acabar com o Enade, pois atualmente é a única forma de
avaliação dos cursos de graduação. Conclusão: Grupo ciente.
2.2. Matéria veiculada no jornal do metrô. Dra. Andréia informa sobre uma matéria veiculada
no Jornal do Metrô, relatando quais são os cursos de graduação EaD mais procurados e sugere
que o FCAFS solicite espaço neste jornal, do mesmo tamanho, para abordar os pontos negativos
da graduação EaD na área da saúde. Dra. Marise sugere transformar o parecer FCAFS em
matéria. O grupo concorda. Encaminhamento: encaminhar a solicitação ao FCAFS.
2.3. 25º CIAED. Dr. Rodrigo informa sobre a realização do 25º Congresso Internacional ABED
de Educação a Distância (CIAED), de 20 a 24/10/2019. Encaminhamento: Grupo ciente.
3. INFORMES
3.1. Moções de repúdio aprovadas por prefeituras do Estado de São Paulo. Dra. Vanessa
informa que, na penúltima reunião do grupo, foi solicitado que o CRF-SP elaborasse um quadro
contendo todos os Municípios do Estado de São Paulo, para que cada Conselho preencha com as
respectivas IES, porém, até o momento, apenas os Conselhos Regionais de Farmácia, Odontologia,
Fonoaudiologia e Biologia responderam. Dra. Marise lembra, que após o retorno de todos os
Conselhos, o Grupo analisará onde estão concentrados os cursos de graduação para focar a
publicação das moções de repúdio nessas cidades. Encaminhamento: 1) Ao CRF-SP para enviar
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novamente o quadro via e-mail; e 2) Aos demais Conselhos para preencherem a planilha e enviar
ao CRF-SP para compilar as informações.
3.2. Portarias MEC nº 1.134/2016 e 742/2018. (Consulta aos departamentos jurídicos).
Dra. Margareth lembra que, na última reunião, o assunto foi encaminhado para o FCAFS. Dra.
Vanessa informa que o FCAFS ainda não se reuniu. Encaminhamento: aguardar a reunião do
FCAFS.
3.3. Solicitar apoio contra o EaD às entidades, associações, entre outros. Dra. Marise
lembra que, na última reunião, o assunto foi encaminhado para o FCAFS. Dra. Vanessa informa
que o FCAFS ainda não se reuniu. Encaminhamento: aguardar a reunião do FCAFS.
4. ASSUNTOS EM ANDAMENTO E PARA DISCUSSÃO
4.1. Campanha conjunta dos Conselhos contra o EaD na área da saúde. Dra. Marise
lembra que, na última reunião, o assunto foi encaminhado para o FCAFS, para que o grupo de
comunicação pense numa campanha conjunta com foco na população, porém, o FCAFS ainda não
se reuniu. Dr. Durval informa que já conversou com o ‘Dr. Bactéria’ e o mesmo concordou em
gravar o vídeo para a campanha. Encaminhamento: aguardar a reunião do FCAFS.
4.2. (Inserção) Plano de Ação. Os presentes analisam, discutem e realizam adequações,
conforme descrito abaixo:
GT Educação do FCAFS
Planejamento 2018/2019
OBJETIVO

META

AÇÃO
RESPONSÁVEL PRAZO
Aproximar de entidades contrárias a EaD na graduação:
Sinpro, OAB, CNS, associações de ensino profissionais e
entidades estudantis
Agendar reuniões com as IES que possuem autorizados cursos
FCFAS
de graduação EaD na área da saúde
Enviar a moção de repúdio para todas as Câmaras de
Lutar contra a
Vereadores
implantação de
Realizar evento e convidar representante do Fórum
cursos de
Realizar mobilização Permanente sobre o Ensino Superior na Visão dos Conselhos
ago/19
graduação, na
contra a modalidade Federais de Profissões Regulamentadas, com a finalidade de
modalidade EaD,
EaD
elaborar documento para as entidades tais como: MP e MEC
na área da
Realizar campanha conjunta de sensibilização da população
GT
saúde
Comunicação Encaminhar releases para a imprensa para despertar o
FCFAS
interesse em entrevistar os conselhos
Visitar Deputados Federais e Estaduais e Senadores eleitos
levantamento
pelo Estado de São Paulo, em suas bases, e solicitar apoio às dos Deputados
iniciativas parlamentares contra cursos de graduação, na área eleitos e quem
da saúde, na modalidade EaD
são os líderes
Lutar pela
Realizar mobilização
Realizar reunião junto ao Conselho Estadual de Educação
2º sem.
melhoria da
a favor da
(CEE), visando aprimorar o instrumento estadual de avaliação

qualidade dos
modalidade
cursos de
presencial, com
graduação
qualidade
presenciais
Controlar o
acesso de
Aplicar as Provas do
egressos ao
Egresso e do
exercício
Progresso
profissional
Estimular a
Elaborar as Diretrizes
atuação
Curriculares para o
interprofissional Estado de São Paulo
Marco
regulatório das
especialidades
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Debater o Marco
regulatório das
especialidades

Realizar reunião junto ao CEE, em conjunto com a Alesp,
visando firmar convênio entre o FCFAS e CEE, para emissão
de pareceres para reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos
Visitar 100% dos parlamentares que tenham iniciativas
favoráveis à implantação das provas, que sejam relatores de
PLs favoráveis às provas ou membros das comissões com
tramitações de PL relacionados

FCAFS levar
para o FCFAS

Elaborar diretrizes curriculares para o desenvolvimento de
competências e habilidades necessárias à atuação
interprofissional

Material OPAS,
novembro/19

Promover fóruns de debate sobre o Marco regulatório das
Especialidades e o papel dos conselhos profissionais sobre a
formação nas Especialidades

Se aprofundar
nos conceitos nov/19

Dra. Marise sugere o assunto EaD nos Conselhos Municipais de Saúde (CMS). Dra. Vanessa
esclarece que o CRF-SP possui representantes em alguns CMS, e sugere conversar antes com os
representantes para alinhar as informações. Dra. Marise solicita que todos levantem em seus
Conselhos se conhecem membros dos CMS. Dra. Andréia sugere retomar as visitas na ALESP e
menciona que seria necessário um Deputado apadrinhar os nossos projetos de lei. Dra. Andréia
sugere agendar audiência na Alesp com os Deputados Dra. Marise solicita pautar na próxima
reunião ordinária, o evento sobre EaD, a realizar-se em agosto de 2019. Os presentes se
prontificam a realizar um levantamento contendo os Deputados eleitos, com nomes, partidos e
contatos de cada um. A partir deste levantamento, realizarem um cronograma de visitas aos
parlamentares. Encaminhamento: 1) Ao CRF-SP para enviar o plano de ação aos membros via
e-mail; 2) Aos Conselhos para elaborar a relação de Deputados.
5. ENCERRAMENTO - Concluídos os assuntos em pauta às dezesseis horas e vinte e dois minutos,
encerra-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada
pelos senhores membros presentes na próxima reunião ordinária. Redigida por Flavia Lima. São
Paulo, 28 de janeiro de 2019.
Dra. Andréia F. Botsaris: _________________________________________________________
Dr. Durval Rodrigues:___________________________________________________________
Dra. Sofia Takeda Uemura:_______________________________________________________
Dra. Helenice S. Spinosa:_________________________________________________________
Dra. Lucia Kazuko Nishino:_______________________________________________________
Dra. Maria Cristina Massarollo:____________________________________________________
Dra. Margareth Anderáos:_______________________________________________________
Dra. Marise Bastos Stevanato:_____________________________________________________
Dr. Rodrigo Toledo: _____________________________________________________________
Dra. Vanessa B. Farigo Mourad:____________________________________________________

