
 
CREFITO-8 reafirma seu posicionamento contra a modalidade 

de Ensino à Distância para cursos de graduação em 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

 
 
A abertura de um curso de Terapia Ocupacional na modalidade de Ensino à Distância 
(EAD), oferecido por uma Instituição de Ensino na cidade de Maringá causou grande 
repercussão nas redes sociais e movimentou o correio eletrônico do CREFITO-8 
durante esta semana. Não é para menos que a notícia tenha causado tamanha 
indisposição entre os profissionais e sociedade, pois é sabido que a formação em 
Terapia Ocupacional, assim como em qualquer profissão da Saúde, exige 
competências no que tange os cuidados prestados aos indivíduos nos diferentes 
campos de atuação, habilidades impossíveis de serem adquiridas por meio de 
formação online. 
No cenário nacional, vários cursos da área de saúde vêm sendo ofertados na 
modalidade EAD, com a autorização do Ministério da Educação (MEC). Cabe salientar 
que o Decreto nº 9.057/17, que prevê o credenciamento de Instituições de Ensino 
Superior (IES) para a oferta de cursos na modalidade à distância, não define nenhuma 
especificidade para a área da saúde. O Decreto apenas define que atividades 
práticas, tais como as disciplinas de laboratório, estágios e práticas profissionais 
sejam realizadas presencialmente. 
Atualmente existe um movimento das entidades representativas das profissões de 
saúde, com o apoio do Conselho Nacional de Saúde, visando a garantia de que a 
formação em saúde seja exclusivamente presencial. O Sistema COFFITO/CREFITOS 
têm se envolvido com as ações de todas as espécies, no que se refere ao 
enfrentamento do MEC em autorizar a formação de profissionais da área da saúde na 
modalidade EAD.  
Seja em reunião com os demais Conselhos de Classe, seja em petições junto ao 
Ministério Público, o CREFITO-8 vem refletindo e cuidando para proteger as 
profissões que representa quanto à possível aprovação pelo MEC de cursos de 
graduação na modalidade EAD nas áreas da Fisioterapia ou da Terapia Ocupacional. 
O que ocorre, no entanto, é que a autorização para que o curso seja aprovado, foge 
à governabilidade da Autarquia. Temos acompanhado os cursos para garantir que o 
responsável seja o profissional da área, primando pela Ética de se definir o Projeto 
Pedagógico com a essência da profissão em questão. 
 
Esclarecemos que o curso EAD de Terapia Ocupacional referido anteriormente está 
sendo divulgado em uma Faculdade já reconhecida pelo MEC, que provê de 
laboratórios específicos por conta do Curso de Fisioterapia que oferece. No entanto, 
esta estrutura não garante o fluxo de ações presenciais, previstos pela modalidade 
EAD, para desenvolver a graduação em Terapia Ocupacional. Nossa tarefa é estar 
prontamente presentes nessa iniciativa, buscando, em primeiro lugar, informações a 
respeito do processo de autorização no MEC, e realizando o acompanhamento para 
que a formação não incorra em deslizes éticos, com prejuízos para sociedade. 
 
Informamos, por fim, que a questão em tela já foi devidamente encaminhada ao 
Departamento Jurídico do Regional a fim de proceder a devida e acurada análise da 
situação sob o aspecto da legalidade, inclusive quanto à situação do curso perante o 
MEC, visando também a tomada de eventuais medidas possíveis no campo de 
atribuições da Autarquia, se necessário, nos termos do inciso III, do art. 7°, da Lei 
Federal n° 6.316/1975, representar “às autoridades competentes, sobre os fatos que 
apurar e cuja solução o repressão não seja de sua alçada”. 
 


