
 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Assunto: a Portaria Cofen 437 de 05 de maio de 2014 

designou a essa conselheira efetuar visita técnica a Escola 

Residencia Saúde, por solicitação da referida Instituição de 

Ensino. 

Interessada: Escola Residência Saúde – Maceió - AL  

1 - DO FATO 

 

     O Presidente do Cofen, Dr. Osvaldo Albuquerque Santos Filho, designou por 

Cofen 437/2014 uma visita técnica solicitada pela Instituição de Ensino Escola Técnica 

Residência Saúde, com sede no município de Maceió – AL. 

      Nos dias 12 e 13 de maio de 2014, estive no município para atender tal 

demanda, conhecer e emitir parecer a respeito da referida instituição e das dúvidas que 

estavam apresentando. 

Em reunião com os dirigentes da Unidade de Ensino –UE,  antes de iniciar qualquer 

atividade solicitei, a base legal que a sustenta, ou seja o credenciamento da UE. Todo 

esse material foi fornecido, conferido, confirmado e consta em anexo. 

        

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

             A Instituição de Ensino denominada Escola Técnica Residência Saúde tem sede no 

município de Maceió estado de Alagoas e é um estabelecimento privado de ensino. 

Esse Estabelecimento de Ensino foi devidamente credenciado, nos termos do 

Decreto Nº 5.622/05, para oferta dos Cursos Técnico em Enfermagem, em Saúde Bucal, em 

Análises Clínicas, em Farmácia, em Nutrição, em Segurança do Trabalho e em Meio 

Ambiente, na modalidade EAD, de acordo com a Resolução CEE/AL Nº 070/10 e o Parecer 

CEE/AL Nº 319/10. 



 

A referida Escola Técnica Residência Saúde, com base no Parecer CEE-AL nº 

159/2013, por meio da Resolução CEE-AL nº 20/2013, teve seus Cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio desenvolvidos no âmbito dos Eixos Tecnológicos de 

Ambiente e Saúde e de Segurança, devidamente reconhecidos para serem ofertados na 

modalidade de Educação a Distância, por um período de 04 (quatro) anos.   

A mesma Resolução também aprovou o Projeto Político Pedagógico, o Regimento 

Interno e os Planos Curriculares dos referidos Cursos, bem como recomendou a inserção dos 

mesmos no SISTEC – Sistema Nacional de Informações de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação, com as devidas informações sobre a unidade 

escolar e os cursos reconhecidos (nome do curso, carga horária, modalidade ofertada, 

itinerários formativos e períodos letivos), bem como sobre os alunos (dados civis, ciclo de 

matrícula e certificação), para que os históricos escolares e correspondentes certificados e 

diplomas emitidos para os seus concluintes tivessem divulgação e validade nacional. 

Em relação à mesma instituição educacional, o Parecer CNE/CEB nº 11/2002 

apresentou à referida instituição recomendações em relação ao estabelecimento de “parceria, 

convênios ou outras formas de colaboração com instituições de ensino localizadas nas outras 

unidades da federação”.  

A instituição educacional “continuará responsável pelo curso, respondendo pela sua 

implementação, tal como foi autorizado; a entidade conveniada deverá ter, também, 

autorização do seu respectivo sistema de ensino para oferecer cursos de educação a distância; 

a parceria deverá estar prevista no Regimento Escolar e no Projeto Pedagógico de ambas as 

instituições”.   

Como alternativa, o Parecer CNE/CEB nº 11/2002 orientou que ela poderia, 

também, se assim preferisse, solicitar “autorização ao Conselho Estadual da Unidade da 

Federação onde pretendesse se estabelecer, observando que: a transmissão dos programas via 

rádio, televisão ou internet, ou o envio de materiais por outras formas de comunicação ou de 

transporte poderá ser feita, sem autorização das autoridades”. 

A Escola Técnica Residência Saúde possui o devido Credenciamento e o Ato 

Autorizativo de funcionamento de cursos, bem como o Ato de Reconhecimento de Curso 



 

para a oferta de seus cursos por parte do Conselho Estadual de Educação de Alagoas, que 

é o órgão próprio de seu Sistema de Ensino de origem.  

Seguindo o procedimento discriminado na Deliberação CEE/SP nº 97/2010, 

entende-se que a oferta de cursos e programas de Educação Profissional a Distância demanda 

a obtenção dos correspondentes atos autorizativos de Credenciamento Institucional, 

Autorização de Curso (s) e Autorização para a criação de novos polos, quando não previstos 

no ato do Credenciamento.  

A Escola Técnica Residência Saúde, inclusive, em sua Resolução de 

Reconhecimento, expedida recentemente pelo Conselho Estadual de Educação de Alagoas 

(Resolução CEE-AL nº 20/2013), e está inserida no SISTEC – Sistema Nacional de 

Informações de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação, de 

todas as requeridas informações sobre a unidade escolar, sobre os cursos reconhecidos (nome 

do curso, carga horária, modalidade ofertada, itinerários formativos e períodos letivos), bem 

como sobre os alunos (dados civis, ciclo de matricula e certificação), para que os históricos 

escolares e correspondentes certificados e diplomas emitidos tenham divulgação e validade 

nacional.     

Com essa argumentação, entende-se ser claro o pleno aproveitamento dos atos 

autorizativos já obtidos pela Escola Técnica Residência Saúde junto ao Conselho Estadual de 

Educação de Alagoas, em analogia aos procedimentos recomendados pelos Pareceres 

CNE/CEB nº 10/2001 e nº 11/2002, bem como aos preceitos definidos no Artigo 26 do 

Decreto nº 5.622/2005, e aos procedimentos discriminados na própria Deliberação CEE/SP nº 

97/2010, restando à Instituição interessada requerer ao Conselho Estadual de Educação dos 

Estados a autorização para a criação de polos que se fizerem necessários, incorporando em tal 

procedimento as determinações constantes da Deliberação CEE/SP nº 105/2011.   

A adoção de procedimento contrário, além de ser absolutamente discutível do ponto 

de vista empresarial, fiscal e tributário, ainda implicaria instalar profunda insegurança 

jurídica no âmbito educacional da federação brasileira, já que uma única Instituição poderia, 

em um determinado Sistema, ser credenciada e, em outro Sistema, baseado nas mesmas 

condições de oferta educacional, ser reprovada. Documentação anexada. 



 

 

SOBRE O CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA 

 

                 Contrários ou adeptos à modalidade EAD, temos que levar em conta todas as 

características dessa modalidade de ensino, especialmente sua base legal. 

A LDB prevê a possibilidade de a educação a distância ser utilizada como estratégia 

para superar dificuldades através do compromisso do Poder Público no incentivo ao 

"desenvolvimento e à veiculação de programas de ensino a distância em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e de educação continuada”. 

A Educação a Distância pode significar aquela que o indivíduo precisa, no momento 

em que dela necessita, no lugar onde a pessoa se encontra e ao custo menor possível. A 

inspiração dessa modalidade quer dizer democratização da educação, possibilidade de reduzir 

as diferenças educacionais devidas à pobreza ou ao subdesenvolvimento regional. Mas 

também quer dizer atualização de saberes e de fazeres, desenvolvimento do hábito de estar 

sempre estudando e possibilidade de ser um cidadão atuante na sociedade da informação. 

A Educação a Distância se justifica e se impõe como estratégia para o atendimento 

da demanda educacional do Brasil, tanto a curto, como a médio e longo prazo.  Existem no 

país vários segmentos que podem ser beneficiados com essa estratégia.  Como exemplo, 

pode-se citar os professores, que teriam acesso a programas de educação continuada e de 

capacitação em serviço, os trabalhadores e a população adulta desempregada, que poderiam 

completar a escolaridade, participar de programas de profissionalização e que teriam, dessa 

forma, garantido o direito à cidadania. 

Nesse sentido, os governos e a sociedade como um todo devem estar muito atentos 

ao fato, indesejável, de a educação a distância vir a se constituir numa nova forma de 

discriminação e alijamento de parte da população brasileira a uma educação equânime 

(Parecer CNE/CEB 41/2002). 

 

 



 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA EAD 

 

Na Lei 9394/96, o assunto pode ser considerado a partir do artigo 5º-§ 5º e 

prossegue nos seguintes itens: Art. 32- § 4 Art. 36, Art. 38, Art. 40, Art. 47 - § 3º, Art. 63.  

Por fim, a matéria é tratada especificamente no Título VIII - Das Disposições 

Gerais:  

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. 

 § 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

 § 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 

registro de diploma relativo a cursos de educação a distância. 

 § 3º A norma para a produção, controle e avaliação de programas de educação 

a distância e a autorização para sua implementação caberá aos respectivos sistemas de ensino, 

podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.  

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:  

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens; 

II - concessão de canais com finalidade exclusivamente educativa; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais. 

 

REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR DA EAD NO BRASIL 

 

A Educação a Distância no Brasil foi inicialmente normatizada pelos Decretos Nº 

2494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado no DOU de 11/02/98), Nº 2561, de 27 de abril 

de 1998 (publicado no DOU de 28/04/98), e pela Portaria Ministerial nº 301, de 07 de abril 

de 1998 (publicada no DOU de 09/04/98). Posteriormente, o Decreto nº 5.622, de 19/12/2005 

regulamentou o art. 80 da Lei nº 9.394/2006, revogando dos Decretos nº 2494/1998 e nº 



 

2.561/1998. 

O Parecer CNE/CEB 41/2002, homologado e publicado no DOU em 24/12/2002, 

que regulamenta a EAD para EJA e para o Ensino Médio, já determinava, em seu Projeto de 

Resolução: 

Art. 8º. Uma vez que o órgão competente do sistema de ensino da Federação tenha 

expedido autorização para um curso e credenciado uma instituição para ministrá-lo, esta 

poderá atuar fora do seu território, para procedimentos de matrícula de alunos, envio e 

recepção de materiais de ensino/aprendizagem e de avaliação, veiculados por meios de 

comunicação a distância.  

§1º. No caso previsto no caput deste artigo, as instituições deverão informar suas 

ações ao órgão competente do outro território, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

enviando cópia do seu credenciamento e da autorização do curso outorgados pelo sistema de 

ensino de origem. 

§2º. Os sistemas de ensino da nova territorialidade supervisionarão, na forma da lei, 

as instituições, os cursos e as ações realizadas em seu território por entidade credenciada por 

outro sistema.  

§3o. A instituição originalmente credenciada será sempre responsável pelos atos que 

levam à certificação dos alunos.  

Existe ainda o Parecer CNE/CEB 12/12, que propõe normas complementares ao 

Decreto 5622/05. Este Parecer já foi aprovado pela Câmara de Educação Básica do CNE, em 

ação articulada com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, mas ainda não 

foi devidamente homologado pelo Senhor Ministro da Educação. 

O simples exame desse percurso da legislação federal preocupa pelo tempo 

decorrido, pelas propostas sem conclusão, enquanto, no mundo inteiro, a EAD se expande e 

se aperfeiçoa. Em recente artigo, o Prof. João Vianney, consultor e especialista em EAD 

lembra: “hoje, o Brasil passa vergonha nos fóruns internacionais. Os conferencistas da Open 

University, de Attabasca, das universidades norte americanas e da Ásia fazem conferências 

magistrais sobre como o cérebro do estudante funciona, sobre como fazer com que um 

conteúdo de alta complexidade seja apreendido pelos estudantes na educação a distância” e, 



 

mais adiante, “ao invés de trabalhar com a aprendizagem, o MEC fica focado na estrutura dos 

polos”. 

A autorização para o funcionamento de polos fora do Estado-sede de uma 

Instituição autorizada e credenciada pelo respectivo sistema deverá constar em seu 

Projeto Pedagógico e ser solicitado ao Conselho Estadual de Educação da sua unidade 

federativa. Portanto, no caso em análise, cabe à Escola Técnica Residência Saúde, 

credenciada pelo Conselho Estadual de Educação de Alagoas que autorizou o funcionamento 

dos Cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio, na modalidade de Educação a 

Distância, solicitar ao acima referido Conselho a autorização para instalação de polos fora do 

Estado de Alagoas. (gn) 

 Após receber a autorização para abertura de polo em outra unidade da Federação, a 

Escola Técnica Residência Saúde deve comunicar o fato ao Conselho Estadual de Educação 

da nova territorialidade, encaminhando a autorização do Conselho Estadual de Educação de 

Alagoas, o seu Projeto Pedagógico e o Plano de Curso, assim como indicar o local de 

funcionamento do polo. A Deliberação CEE nº 97/2010 define como polo: “unidade 

operacional de apoio presencial, vinculada à sede da instituição, utilizada para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas, relativas aos 

cursos e programas de educação a distância”. 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Técnica Residência Saúde contém a 

intenção de levar a educação profissional a todo o país e define como polo: “Os polos de 

atendimento presencial são os locais onde o aluno desempenha as atividades presenciais 

necessárias ao seu curso...” e complementa “Certificados e Diplomas: cabe à sede 

administrativa da Escola Técnica Residência Saúde expedir histórico escolar, declarações de 

conclusão de etapa e modalidade, e certificados observada a legislação em vigor”.  

Desse modo, fica também atendido o § 3º do art. 8º do Projeto de Resolução que 

integra o Parecer CNE/CEB nº 41/2002: “A instituição originalmente credenciada será 

sempre responsável pelos atos que levam à certificação dos alunos”.  

 

  



 

OBSERVAÇÃO NA VISITA IN LOCO  

 

Na visita in loco na sede constatamos (escrito, verificando as gravações, as 

disponibilizações aos alunos): 

 

Aulas teóricas 

Realizadas por meio de videoaula em frequência semanal (uma vez na semana), em 

salas equipadas nos polos (escolas técnicas autorizadas pelos respectivos sistemas de 

educação), com presença de tutor graduado na área específica do conhecimento. 

As salas de aula possuem os recursos necessários à transmissão de videoaula por 

meio de satélite (devido à dificuldade de internet em alguns estados) e possibilitam ao 

aluno a participação em tempo real. 

O tutor tem a representação de um mediador do conhecimento, servindo para a 

organização da sala, checagem da presença, condução da aula e esclarecimento de dúvidas. 

A formação dos docentes que ministram a videoaula é de graduados na área de 

Enfermagem e pós-graduados em nível de mestrado e doutorado nas especialidades. 

Compete ao tutor o acompanhamento das vídeo-aulas, organização das salas de aula 

e checagem de presença, a ministração das aulas práticas e de laboratório, coordenação 

local das atividades de estágio, correção dos fóruns e chats, conforme plano de aula 

previamente conhecido pelo mesmo, e confeccionado pelo docente responsável pela 

disciplina. 

Compete ao docente a confecção dos planos de aula, elaboração de provas e sua 

correção, além da ministrar as vídeo-aulas. 

As aulas ficam disponíveis permanentemente ao aluno, possibilitando desta forma a 

revisão e a aprendizagem por meio da repetição dos sons e imagens, além da reposição de 

faltas. 

Foi interessante constaar que a fragmentação do conhecimento sobre determinados 

temas parece ficar superada, pois o ensino das disciplinas ocorre em associação e em 

consonância com a especialidade, e são ministradas em diversos momentos do curso. Por 



 

exemplo, a disciplina de Anatomia é ensinada no bloco de Saúde da criança e com as 

particularidades fisiológicas do ciclo, assim como em Saúde do adulto, Saúde mental, 

Saúde da mulher etc. Neste momento se percebe e se pratica então a transversalidade, 

gerando n o curso um aprendizado constante e que traz à memória o conhecimento que 

fora aprendido. 

Todas as disciplinas possuem material didático, disponível permanentemente ao 

aluno e também com a instrução de servir de auxílio e complemento nos cursos de apoio 

(Português, Cálculos e Matemática, Informática). 

 

Disciplinas instrumentais / cursos de apoio 

O curso usa mecanismos de gameficação e instrumentalização oferecendo aos 

alunos Cálculo, Matemática, Português, Informática, dentre outros, servindo como apoio 

ao aluno e como parte essencial à sua formação profissional. Não tem custo adicional ao 

aluno, estão dispostas como carga horária extracurricular, e em conteúdo totalmente online. 

Podem ser acessadas de maneira ilimitada e a qualquer momento. 

 

Gameficação 

Foi interessante verificar que o lúdico é trabalhado em todos os momentos do curso, 

através da estratégia de gameficação, que consiste na inclusão de jogos como instrumentos 

de auxílio e maximização da aprendizagem. 

Há estímulo à competição que pareceu-nos saudável, aliada à aprendizagem, 

reforçando desta forma a memorização dos exercícios práticos, a socialização e o incentivo 

à interação entre escolas. 

Proporciona a simulação prática de situações/procedimentos reais, como na 

montagem de bandejas, punção venosa, coleta de sangue, passagem de cateteres etc. 

Possibilita a avaliação através de jogos, gerando desta forma uma alternativa à 

aplicação tradicional de testes e avaliações apenas escritas e que muitas vezes são um 

obstáculo ao aluno. 

 



 

Aulas práticas em laboratório 

Essas acontecem da mesma maneira que no curso presencial, cabendo aos polos a 

distribuição e realização das mesmas. 

As aulas são obrigatórias no Curso de Enfermagem, e cada polo deve 

obrigatoriamente ter uma estrutura mínima de materiais e equipamentos para a prática em 

laboratório. 

As atividades práticas acontecem com a prática presencial em manequins, materiais 

e equipamentos e também através da gameficação, servindo como complemento da 

aprendizagem, simulação de situações reais e organização dos processos de trabalho na 

enfermagem. 

À prática com jogos são contados o tempo de acesso do aluno e a avaliação e 

qualidade de realização da técnica em si, servindo como item obrigatório para a realização 

dos estágios. Ou seja, só poderá ir ao estágio o aluno que participar das práticas em 

bonecos no laboratório e tiver realizado todos os jogos com aprovação de 100% da técnica. 

Como conteúdo prático, são também ministradas aulas em 3D, com a finalidade de 

aprofundamento do olhar sobre uma determinada prática ou parte do corpo humano. 

 

Estágios supervisionados 

Os estágios supervisionados seguem a mesma legislação e carga horária 

determinada para os cursos de enfermagem, sendo realizados em hospitais, centros de 

saúde e outras instituições de saúde. 

São supervisionados seguindo a proporção de número de alunos por supervisor 

(cerca de 8/1) e registradas em formulário próprio com descrição de data, carga horária 

diária, atividade realizada, assinatura do aluno e do supervisor (enfermeiro).  

São checadas tanto pela coordenação de enfermagem do polo como pela 

coordenação geral da Escola Técnica Residência Saúde, passando, desta forma, por dupla 

checagem dos dados e avaliação do estágio (material anexo). 



 

Há diretriz do manual de estágio, disponível tanto ao aluno como ao professor. 

Acontecem simultaneamente ao curso, e após a aprovação do aluno nas aulas teóricas, 

participação nas aulas práticas de laboratório e realização de prática virtual (games).  

As Instituições de ensino mantêm vários convênios entre a instituição de ensino 

(polo) e a instituição de saúde. A Escola Técnica Residência Saúde possui também 

convênios firmados com a FENAESS, SESAL e outras secretarias de saúde estaduais e 

federais, buscando garantir desta forma, ao aluno, a realização obrigatória em todos os 

polos credenciados. (Anexos). 

 

Responsabilidade Técnica de Enfermagem 

A RT ocorre da mesma forma como em uma instituição com ensino presencial, 

havendo um RT para cada polo (escola técnica autorizada pelo respectivo sistema de 

ensino). 

 

Trâmite para o funcionamento dos polos 

De acordo com os pareceres citados anteriormente, a Escola Técnica Residência 

Saúde, autorizada e reconhecida pelo CEE/AL, deve comunicar aos respectivos conselhos 

estaduais de educação de cada localidade que possui polos de atendimento presencial, e 

estes devem também comunicar ao mesmo conselho sobre a existência e realização do 

curso, cabendo então a cada CEE a supervisão das atividades. 

 

Documentação, certificação e secretaria escolar 

Compete aos polos a entrega e guarda dos documentos do aluno e dos atos 

escolares, assim como a coordenação e realização das atividades de enfermagem e das 

aulas teóricas, práticas e dos estágios supervisionados. 

Compete à Escola Técnica Residência Saúde (mantenedora) a recepção e guarda 

digital dos documentos e atos escolares encaminhados pelos polos, assim como a 

certificação dos alunos e expedição de diplomas escolares. 



 

As atividades de secretaria escolar, gestão financeira e pedagógica são realizadas 

por meio de um sistema único informatizado, com acessos específicos tanto aos alunos 

como aos docentes e gestores. Todas as atividades possuem manuais de treinamento, 

acompanhamento da sede, rastreamento dos acessos e apoio 24 horas, contando inclusive 

com service desk. 

 

CONCLUSÃO 

A formação dos profissionais de Enfermagem em nível médio EAD, obedece à 

legislação específica, oriunda do Conselho Nacional de Educação ou da Câmara de Ensino 

Superior – CES e, neste caso, também do Conselho Estadual de Educação (CEE).  

O Curso em tela, do que acompanhamos na sede e no polo de apoio presencial no 

próprio município, articula momentos virtuais somados a momentos presenciais e 

semipresenciais programados evidenciando uma construção dialógica entre os atores 

envolvidos no processo educativo fundamentado na modalidade EAD. Utilizam 

instrumentos, materiais e meios adequados produtores de informação e de troca de 

experiência integradoras de conhecimento em consonância a legislação vigente.  

 Frente a essa consulta, em visita in loco, essa relatora considerou-se que: 

A formação dos profissionais de Enfermagem em nível médio obedece à legislação 

específica, oriunda do Conselho Nacional de Educação ou da Câmara de Ensino Superior – 

CES e Câmara de Ensino Médio – CEB e, neste caso, também do Conselho Estadual de 

Educação (CEE) e toda a legislação vigente. 

 A formação dos profissionais de enfermagem e o acompanhamento deve sempre ser 

executado, bem como o estabelecimento de parcerias; entretanto, ressaltamos que o 

Conselho Nacional de Educação é o órgão competente para a regulamentação, 

autorização e reconhecimento dos cursos profissionalizantes, mas não invalida que as 



 

Entidades representantes da Enfermagem discutam sobre a formação dos profissionais e 

encaminhem sugestões ao Conselho Nacional de Educação. 

  Temos como posição de que compete ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem fiscalizar o exercício da profissão de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem, zelar pela qualidade dos serviços prestados e garantir o cumprimento da Lei 

do Exercício Profissional, já a Regulação do Ensino na Enfermagem é de competência do 

MEC e aos órgãos a ele ligados.  

 Qualquer ato relacionado à Educação em Enfermagem por parte do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem deve ser feito via denúncias a serem 

averiguadas, acordos ou cooperações.   

 Nesse caso em tela, que se refere à Escola Residência Saúde, NENHUM Conselho 

Regional de Enfermagem pode negar o registro dos profissionais oriundos dessa 

Instituição de Ensino, visto estar atendendo à legislação educacional em vigor. 

       

Brasília, 24 de fevereiro de 2014.  

 

 

Profa. Dra Dorisdaia Carvalho de Humerez 

Conselheira Federal- Cofen  


