
MOÇÃO DE APOIO AOS PROJETOS LEIS CONTRÁRIOS AOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE NA MODALIDADE EAD NA SUA 

TOTALIDADE 

 

 A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, reunida 

em XX de XX de XXXX, decidiu tornar pública sua posição favorável aos Projetos de 

Lei nº 5.414 de 2016 da Câmara dos Deputados de autoria de Rodrigo Pacheco e o de nº 

2.891 de 2015 da Câmara dos Deputados de autoria de Orlando Silva. 

 O Projeto de Lei nº5.414 de 2016 propõe alteração no artigo 80 da Lei nº 9.394 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de 20 de dezembro de 1996. A proposta: 

 

“Art. 80 O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis 

e modalidades de ensino, e de educação continuada, salvo nos 

cursos de formação da área da saúde.  

....................................................................................” (NR)  

  O Projeto de Lei nº 2.891 de 2015 propõe alteração no parágrafo único do art. 2º 

da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. A proposta altera: 

“Art. 2º .................................... ..................................................  

Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de 

Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de 

habilitação, devendo sua formação se dar exclusivamente por meio 

de cursos presenciais. ” (NR) 

 

 A garantia que a educação presencial para os cursos da área da saúde foi 

assegurada pelo Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução nº 515, em junho 

de 2016, e  

  “posiciona-se contrário à autorização de todo e qualquer curso 

de graduação da área da saúde, ministrado na modalidade 

Educação a Distância (EaD), pelos prejuízos que tais cursos 

podem oferecer à qualidade da formação de seus profissionais, 

bem como pelos riscos que estes profissionais possam causar à 

sociedade, imediato, a médio e a longo prazo, refletindo uma 

formação inadequada e sem integração 

ensino/serviço/comunidade”. 

 

 A graduação na área da saúde necessita de ensino em locais específicos para a 

formação de profissionais competentes para atuação. A realização de cursos de graduação 

na sua totalidade a distância na área da saúde provoca prejuízos indeléveis à formação, 

com implicações deletérias para a saúde da população, uma vez que a realização das 

atividades profissionais exigem competências, habilidades e atitudes impossíveis de 

serem atingidas pela formação em Educação a Distância (EaD). O risco se apresenta na 

medida em que o (EaD), não sua totalidade, não supre as necessidades do aprendizado na 



área da saúde, muito embora a tecnologia tenha ocupado um espaço importante no ensino 

superior nos últimos anos. 

 Diante do exposto solicitamos apoio para aprovação dos Projetos de Lei citados 

anteriormente contra formação na modalidade a distância para os cursos da saúde. 

 


