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MOÇÃO n°. 23/2018 

Os vereadores, que esta subscrevem preenchendo os 
requisitos regimentais vigentes após ouvidos os membros presentes no Augusto 
Plenário "Vereador Orlando Estevam de Oliveira", apresentam: 

MOÇÃO DE P R O T E S T O ao Decreto n° 9.057/2017 do 
Governo Federal, na pessoa do Presidente da República que permite o ensino à 
distância para cursos superiores, incluindo a área da saúde, como Enfermagem e 
Farmácia. 

Considerando o grave risco que a população ficará 
exposta devido a nova regulamentação do artigo 80 da Lei 9394/96, o qual permite 
cursos superiores à distância na área da saúde, com sérias dúvidas na qualidade. 

Considerando que tais riscos estão sendo expostos e 
debatidos em plenárias dos conselhos de atividades afetas à área da saúde, como 
a Plenária realizada no mês de junho/2018 pelo Conselho Regional de Farmácia de 
São Paulo. 

Considerando que o Conselho Nacional de Saúde 
manifestou-se sobre o assunto, por meio da Resolução n° 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". 

Considerando que existe o dever legal deste signatário, 
desta Edilidade e de toda sociedade pilarense em protestar contra essa ação que 
traz maior risco à combalida área da saúde pública. 

Requeiro que, da aprovação deste, seja oficiado ao 
Governo Federal, ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal - S T F , 
Ministério da Educação, bem como ao Conselho Regional de Farmácia, para 
conhecimento desta moção. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2018. 
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