
RELATORIO DA REUNIÃO REALIZADA PELO CRF-PR SOBRE ENSINO DE CURSOS NA ÁREA DE SAUDE NA 

MODALIDADE EAD 

 

No último dia 20 de fevereiro, o Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF-PR) realizou um evento 

para discutir a atual situação do ensino em nível de graduação na área de saúde, na modalidade “Ensino 

a distância” (EaD). 

A ABCF esteve representada no evento intitulado III Encontro das Profissões da Área da Saúde e trazemos 

aqui um resumo dos principais pontos levantados nesse encontro. 

Nesse evento, os profissionais que realizaram apresentações sobre o tema foram a Profa. Dra. Zilamar 

Costa (Comissão Assessora de Educação Farmacêutica do CFF), Profa. Dra. Ester Okamoto Dalla Costa 

(Comissão Assessora de Educação Farmacêutica do CRF-PR e diretora da Associação Brasileira de Ensino 

Farmacêutico – ABEF); Profa. Dra. Gilcilene Maria dos Santos El Chaer (Presidente do CRF-DF e Presedente 

da Comissão Parlamentar do CFF) e Dra. Mayra Isabel Correia Pinheiro (Secretária de Gestão do Trabalho 

e Educação na Saúde no Ministério da Saúde). 

As professoras Zilamar e Ester trouxeram o histórico do ensino de graduação modalidade EaD e 

apresentaram um assustador panorama quanto à velocidade e ao alto número da abertura de vagas nessa 

modalidade para distintos cursos na área de saúde. 

Afim de esclarecimento, foi apresentado que, em 2017 haviam 9.600 vagas aprovadas junto ao Ministério 

de Educação (MEC) para a graduação EaD em Farmácia. Entretanto, naquele mesmo ano, o Decreto 

9057/2017 - MEC foi aprovado em nível federal e flexibilizou a abertura desses cursos, fazendo com que 

o número de vagas aumentasse em mais de 600%.  Ou seja, atualmente, estão aprovadas cercas de 75 mil 

vagas para cursos de Farmácia na modalidade EaD. 

Cenários muito semelhantes ocorrem também para todos os outros cursos da área de saúde, excetuando-

se Medicina, Psicologia e Odontologia. 

Ao longo das apresentações, as palestrantes foram indicando uma série de elementos importantes 

relacionados ao próprio Decreto supracitado, bem como o quanto prevê a exigência de que um percentual 

(cerca de 20%) das atividades seja realizado em modo presencial, a serem realizadas nos Polos Presenciais 

registrados para cada localização. Entretanto, muitas incongruências nesse item foram apontadas pelas 

apresentadoras. Entre elas estão: 

• As publicidades de cursos EaD que divulgam que os mesmos seriam 100% EaD, o que seria 

uma irregularidade; 

• A falta de avaliação dos Polos presenciais nas suas localidades (pelo Decreto, não há a 

necessidade de os Polos demostrarem que possuem estrutura para as aulas presenciais 

praticas); 

• Muitos dos Polos estão registrados em endereços de escolas de ensino 

fundamental/médio, que, quando arguidas por telefone, desconhecem a existência da 

atividade EaD; 

• No Decreto de 2015, havia um item que descrevia que a atividade de ensino deveria ser 

mediada por um professor, entretanto na edição do Decreto de 2017, o termo “professor” 



desaparece e dá lugar ao “tutor”, figura para a qual não estão definidos critérios de 

formação profissional. 

Além dos problemas relacionados ao cumprimento das exigências, outro item bastante impactante que 

foi apresentado refere-se à localização dos Polos presenciais. Um dos apelos para a abertura de cursos de 

graduação na modalidade EaD é o acesso à educação em nível superior àquela população que vive em 

localidades remotas do país. Entretanto, atualmente, a maioria dos Polos presenciais estão registrados na 

região Sudeste e Sul do país, e o número de Polos anteriormente registrados nas regiões Norte e Nordeste 

do país, diminuiu nos últimos 2 anos. Esses números tornam questionáveis a argumentação de que essa 

modalidade é necessária para o acesso à educação.  

Foi apresentado que existem 3 Polos registrados no Japão. Esse dado traz a discussão sobre a capacidade 

e legalidade de fiscalização do próprio MEC em Polos situados em jurisdições internacionais. 

Especialmente em relação ao curso de Farmácia, nota-se que, para a abertura de um curso presencial, 

existe a exigência de uma unidade de Farmácia-escola. Entretanto, para a modalidade EaD, nenhuma 

exigência é feita. 

Em suma, os cursos na área de saúde na modalidade EaD não necessitam comprovar nenhum tipo de 

estrutura.  

Na direção contrária ao movimento de abertura de vagas, o Conselho Federal de Farmácia proibiu que 

profissionais formados por essa modalidade tivessem autorização junto ao conselho de classe. Sabe-se, 

porém, que essa atitude é juridicamente questionável, uma vez que não cabe a Conselhos profissionais 

regular a validade de diplomas, mas sim ao MEC.  

Na mesma direção do CFF, uma das ações que o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) tomou 

foi a edição de um Decreto que proíbe Médicos Veterinários de ministrarem aulas para cursos de Medicina 

Veterinária na modalidade EaD, por questões éticas. Porém, essa é também uma ação juridicamente 

questionável. 

Portanto, os Conselhos de classes estão buscando mecanismos de coibir e mesmo proibir a atuação de 

profissionais formados pela modalidade EaD. Mas, toda a discussão sobre o tema deve passar pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), cuja composição está apresentada abaixo: 

COMPOSIÇÃO DO CNE 

Presidente do Conselho Nacional de Educação: 

 

1. Luiz Roberto Liza Curi  

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786989Z0) 

Conselheiros da Câmara de Educação Superior: 

2. Antonio de Araújo Freitas Júnior (Presidente da Câmara)  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780487J7 

3. Joaquim José Soares Neto (Vice-Presidente da Câmara)  



http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781187D2 

4. Antonio Carbonari Netto  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758504T5  

5. Francisco César de Sá Barreto 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783164T2 

6. José Loureiro Lopes  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721908P7 

7. Marco Antonio Marques da Silva 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760632A0 

8. Marilia Ancona Lopez  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787414Y8 

9. Maurício Eliseu Costa Romão   

Lattes não localizado;  

http://mauricioromao.blog.br/ 

11. Mauro Luiz Rabelo (Membro nato) 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787959D8 

12. Robson Maia Lins 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703407P2 

13. Sérgio de Almeida Bruni 

lattes não localizado 

 

Em 2020, a sociedade irá receber a primeira turma de profissionais farmacêuticos formados integralmente 

por EaD, egressos de um Polo na região Nordeste.  

Após a apresentação do panorama catastrófico para o ensino superior, ações foram discutidas. Foi 

constituída uma comissão no CRF-PR para propor estratégias de divulgação junto à população para 

informar a mesma do “estelionato educacional” (palavras da representante do Ministério da Saúde) a que 

está sujeita. 

Juntamente com isso, os representantes de universidades que estiveram presentes se comprometeram 

em levar o problema para as agremiações estudantis de suas respectivas entidades. 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758504T5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721908P7

