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Considerando que a formação de profissionais na 

área saúde deve se pautar pela excelência do ensino tanto na teoria quanto na 

prática, tendo em vista que esses profissionais irão trabalhar diariamente com 

vidas humanas; 

Considerando que legislações recentes 

desburocratizaram o credenciamento de instituições de ensino a distância, 

facilitando a criação de novas vagas; 

Considerando que o ensino a distância na área da 

saúde tem sido motivo de grande preocupação dos conselhos de classe da 

área da saúde; 

Considerando que os conselhos de classe estão se 

mobilizando contra os cursos de ensino a distância na área da saúde, inclusive 

o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren/SP; 

Considerando que o Fórum dos Conselhos de 

Atividade Fim da Saúde (FCAFS) realizou diversas reuniões e participou de 

audiências públicas na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, que 

culminou com a apresentação do Projeto de Lei 52/2017, que prevê a proibição 

da modalidade ensino a distância para cursos de graduação na área da saúde 

no Estado de São Paulo; 

Requeiro à Mesa, satisfeitas as formalidades 

regimentais, seja oficiado ao Presidente Assembléia Legislativa do Estado 

de São Paulo, Deputado CAUÊ MACRIS e às lideranças partidárias com 

assento nessa Casa Legislativa, a presente MOÇÃO DE APOIO ao Projeto 

de Lei 52/2017. 
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Requeiro ainda que seja dada ciência desse 

requerimento ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren/SP. 

Araraquara, 02 de abril de 2019. 
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