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e-MEC: 201009880 Parecer: CNE/CES 458/2017 Relator:
José Loureiro Lopes Interessada: IREP Sociedade de Ensino Superior,
Médio e Fundamental Ltda. - São Paulo/SP Assunto: Recredenciamento do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB, com
sede no município de Salvador, estado da Bahia Voto do relator: Voto
favoravelmente ao recredenciamento do Centro Universitário Estácio
da Bahia - Estácio FIB, com sede na rua Xingu, nº 179, Jardim
Atalaia, bairro STIEP, no município de Salvador, estado da Bahia,
observando-se tanto o prazo de 4 (quatro) anos, conforme dispõe a
Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a
exigência avaliativa prevista no artigo 10, § 7º, do Decreto nº
5.773/2006, com a redação dada pelo Decreto nº 6.303/2007 Decisão
da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo: 23001.000491/2017-31 Parecer: CNE/CES
459/2017 Relator: Antonio Carbonari Netto Interessada: Juliane Batista Ribeiro - Vila Velha/ES Assunto: Convalidação de estudos realizados por Juliane Batista Ribeiro no curso de Direito, bacharelado,
iniciados no Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC), campus Colatina, no município de Colatina, estado do Espírito Santo, e
concluídos na Faculdade Novo Milênio, no município de Vila Velha,
estado do Espírito Santo Voto do relator: Voto favoravelmente à
convalidação dos estudos realizados por Juliane Batista Ribeiro, portadora do RG nº 3.299.445-SPTC/ES e CPF nº 123.843.897-00, no
curso de graduação em Direito, bacharelado, concluído na Faculdade
Novo Milênio, com sede no município de Vila Velha, estado do
Espírito Santo, conferindo validade ao seu diploma de bacharelado
em Direito Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo: 23001.000480/2016-70 Parecer: CNE/CES
460/2017 Relator: Maurício Costa Romão Interessada: Luciana Roman Tonin - Xaxim/SC Assunto: Convalidação de estudos, realizados
no curso de Pedagogia, licenciatura, concluídos na Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas - FACISA (Celer Faculdades), em janeiro
de 2015, e no curso de pós-graduação lato sensu em Educação Infantil e Anos Iniciais, concluídos na mesma instituição, em setembro
de 2016, no município de Xaxim, no estado de Santa Catarina Voto
do relator: Voto favoravelmente à convalidação dos estudos, realizados por Luciana Roman Tonin, CPF nº 042.026.599-61, RG nº
3.451.842, SSP/SC, no curso de Pedagogia, licenciatura, ministrado
pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA (Celer Faculdades), sediada na Rodovia BR 282, Km 528, Trevo Limeira, no
município de Xaxim, no estado de Santa Catarina, conferindo validade ao seu diploma de licenciatura em Pedagogia. Voto também,
neste mesmo ato, pela convalidação de seus estudos, realizados no
curso de pós-graduação lato sensu em Educação Infantil e Anos
Iniciais, concluídos na mesma instituição Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo: 23001.000078/2014-23 Parecer: CNE/CES
461/2017 Relator: Arthur Roquete de Macedo Interessada: Associação Aparecidense de Educação - Aparecida de Goiânia/GO Assunto:
Reexame do Parecer CNE/CES nº 223/2015, que trata do recurso
contra decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES) que, por meio da Portaria SERES nº 236, de 15 de
abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 16 de
abril de 2014, indeferiu o pedido de autorização do curso de Medicina, bacharelado, da Faculdade Alfredo Nasser, com sede no município de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás Voto do relator:
Ratifico o Parecer CNE/CES nº 223/2015 e, nos termos do artigo 6º,
inciso VIII, do Decreto nº 5.773/2006, conheço do recurso para, no
mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, expressa na Portaria SERES nº 236, de 15 de abril de 2014,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 16 de abril de 2014,
para autorizar a oferta do curso de Medicina, bacharelado, da Faculdade Alfredo Nasser, localizada na Avenida Bela Vista, nº 26,
bairro Jardim das Esmeraldas, município de Aparecida de Goiânia,
estado de Goiás, com 100 (cem) vagas totais anuais. Determino a
convalidação, para todos os fins, dos estudos e dos atos acadêmicos
realizados a partir do início de funcionamento do curso de medicina
em questão Decisão da Câmara: APROVADO por maioria.
Observação: De acordo com o Regimento Interno do CNE e
a Lei nº 9.784/1999, os interessados terão prazo de 30 (trinta) dias
para recursos, quando couber, a partir da data de publicação desta
Súmula no Diário Oficial da União, ressalvados os processos em
trâmite no Sistema e-MEC, cuja data de publicação, para efeito de
contagem do prazo recursal, será efetuada a partir da publicação nesse
Sistema, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Portaria Normativa MEC nº
40/2007. Os Pareceres citados encontram-se à disposição dos interessados no Conselho Nacional de Educação e serão divulgados na
página do CNE (http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12984).
Brasília, 19 de outubro de 2017.
ANDRÉA MALAGUTTI
Secretária Executiva

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESOLUÇÃO N o- 5, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017
Altera a Resolução CNE/CES nº 3, de 14
de outubro de 2010, que dispõe sobre normas e procedimentos para credenciamento
e recredenciamento de Universidades.
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista
o disposto no art. 6º da Lei nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei
nº 9.131/1995; na Lei nº 9.394/1996, artigos 45 e 52, no Decreto nº
5.773/2006, alterado pelos Decretos nos 5.840/2006, 6.303/2007 e

6.861/2009, e no Decreto nº 5.786/2006, e com fundamento no Parecer
CNE/CES nº 362/2016, homologado por Despacho do Senhor Ministro
de Estado da Educação, publicado no Diário Oficial da União de 11 de
outubro de 2017, Seção1, página 16, resolve:
Art. 1º Fica suprimido o inciso IV do artigo 3º da Resolução
CNE/CES nº 3, de 14 de outubro de 2010.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
LUIZ ROBERTO LIZA CURI
RESOLUÇÃO Nº 6, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Farmácia e dá
outras providências.
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º,
alínea "C", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a
redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e com
fundamento no Parecer CES/CNE nº 248/2017, de 7 de junho de
2017, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da
Educação, publicado no DOU de 18 de outubro de 2017, Seção 1,
página 42, ato indispensável e integrante do conjunto das presentes
Diretrizes Curriculares Nacionais, resolve:
Art. 1º Ficam instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Farmácia (DCNs em Farmácia), a serem
observadas na organização, desenvolvimento e avaliação do referido
curso no âmbito dos sistemas de ensino superior do País.
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Farmácia, estabelecidas pela Câmara de Educação
Superior, do Conselho Nacional de Educação, definem, em âmbito
nacional, os princípios, os fundamentos, as condições e os procedimentos da formação de Farmacêuticos e devem ser aplicadas na
organização, no desenvolvimento e na avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Farmácia ofertados pelas
instituições de ensino superior do País.
Art. 3º O Curso de Graduação em Farmácia tem, como perfil
do formando egresso/profissional, o Farmacêutico, profissional da
área de Saúde, com formação centrada nos fármacos, nos medicamentos e na assistência farmacêutica, e, de forma integrada, com
formação em análises clínicas e toxicológicas, em cosméticos e em
alimentos, em prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e da
comunidade.
Parágrafo único. A formação deve ser pautada em princípios
éticos e científicos, capacitando-o para o trabalho nos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, por meio de ações de
prevenção de doenças, de promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como em trabalho de pesquisa e desenvolvimento de serviços
e de produtos para a saúde.
Art. 4º A formação do farmacêutico deve ser humanista,
crítica, reflexiva e generalista, bem como pautar-se por uma concepção de referência nacional e internacional, conforme definida no
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação em Farmácia, na
modalidade bacharelado, considerando:
I - componentes curriculares, que integrem conhecimentos
teóricos e práticos de forma interdisciplinar e transdisciplinar;
II - planejamento curricular, que contemple as prioridades de
saúde, considerando os contextos nacional, regional e local em que se
insere o curso;
III - cenários de práticas diversificados, inseridos na comunidade e nas redes de atenção à saúde, pública e/ou privada,
caracterizados pelo trabalho interprofissional e colaborativo;
IV - estratégias para a formação, centradas na aprendizagem
do estudante, tendo o professor como mediador e facilitador desse
processo;
V - ações intersetoriais e sociais, norteadas pelos princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS);
VI - atuação profissional, articulada com as políticas públicas e com o desenvolvimento científico e tecnológico, para atender
às necessidades sociais;
VII - cuidado em saúde, com atenção especial à gestão, à
tecnologia e à inovação como elementos estruturais da formação;
VIII - tomada de decisão com base na análise crítica e
contextualizada das evidências científicas, da escuta ativa do indivíduo, da família e da comunidade;
IX - liderança, ética, empreendedorismo, respeito, compromisso, comprometimento, responsabilidade, empatia, gerenciamento e
execução de ações, pautadas pela interação, participação e diálogo;
X - compromisso com o cuidado e a defesa da saúde integral
do ser humano, levando em conta aspectos socioeconômicos, políticos, culturais, ambientais, étnico-raciais, de gênero, orientação sexual, necessidades da sociedade, bem como características regionais;
XI - formação profissional, que o capacite para intervir na
resolubilidade dos problemas de saúde do indivíduo, da família e da
comunidade;
XII - assistência farmacêutica, utilizando medicamento e outras tecnologias como instrumentos para a prevenção de doenças,
promoção, proteção e recuperação da saúde;
XIII - incorporação de tecnologias de informação e comunicação em suas diferentes formas, com aplicabilidade nas relações
interpessoais, pautada pela interação, participação e diálogo, tendo em
vista o bem-estar do indivíduo, da família e da comunidade;
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XIV - educação permanente e continuada, responsável e
comprometida com a sua própria formação, estímulo ao desenvolvimento, à mobilidade acadêmico-profissional, à cooperação e à capacitação de profissionais, por meio de redes nacionais e internacionais.
Art. 5º Dada a necessária articulação entre conhecimentos,
competências, habilidades e atitudes, para contemplar o perfil do
egresso, a formação deve estar estruturada nos seguintes eixos:
I - Cuidado em Saúde;
II - Tecnologia e Inovação em Saúde;
III - Gestão em Saúde.
§ 1º Entende-se, como cuidado em saúde, o conjunto de
ações e de serviços ofertados ao indivíduo, à família e à comunidade,
que considera a autonomia do ser humano, a sua singularidade e o
contexto real em que vive, sendo realizado por meio de atividades de
promoção, proteção e recuperação da saúde, além da prevenção de
doenças, e que possibilite às pessoas viverem melhor.
§ 2º A execução do eixo, Cuidado em Saúde, requer o
desenvolvimento de competências para identificar e analisar as necessidades de saúde do indivíduo, da família e da comunidade, bem
como para planejar, executar e acompanhar ações em saúde, o que
envolve:
I - acolhimento do indivíduo, verificação das necessidades,
realização da anamnese farmacêutica e registro das informações referentes ao cuidado em saúde, considerando o contexto de vida e a
integralidade do indivíduo;
II - avaliação e o manejo da farmacoterapia, com base em
raciocínio clínico, considerando necessidade, prescrição, efetividade,
segurança, comodidade, acesso, adesão e custo;
III - solicitação, realização e interpretação de exames clínicolaboratoriais e toxicológicos, verificação e avaliação de parâmetros
fisiológicos, bioquímicos e farmacocinéticos, para fins de acompanhamento farmacoterapêutico e de provisão de outros serviços farmacêuticos;
IV - investigação de riscos relacionados à segurança do paciente, visando ao desenvolvimento de ações preventivas e corretivas;
V - identificação de situações de alerta para o encaminhamento a outro profissional ou serviço de saúde, atuando de modo que
se preserve a saúde e a integridade do paciente;
VI - planejamento, coordenação e realização de diagnóstico
situacional de saúde, com base em estudos epidemiológicos, demográficos, farmacoepidemiológicos, farmacoeconômicos, clínico-laboratoriais e socioeconômicos, além de outras investigações de caráter
técnico, científico e social, reconhecendo as características nacionais,
regionais e locais;
VII - elaboração e aplicação de plano de cuidado farmacêutico, pactuado com o paciente e/ou cuidador, e articulado com a
equipe interprofissional de saúde, com acompanhamento da sua evolução;
VIII - prescrição de terapias farmacológicas e não farmacológicas e de outras intervenções, relativas ao cuidado em saúde,
conforme legislação específica, no âmbito de sua competência profissional;
IX - dispensação de medicamentos, considerando o acesso e
o seu uso seguro e racional;
X - rastreamento em saúde, educação em saúde, manejo de
problemas de saúde autolimitados, monitorização terapêutica de medicamentos, conciliação de medicamentos, revisão da farmacoterapia,
acompanhamento farmacoterapêutico, gestão da clínica, entre outros
serviços farmacêuticos;
XI - esclarecimento ao indivíduo, e, quando necessário, ao
seu cuidador, sobre a condição de saúde, tratamento, exames clínicolaboratoriais e outros aspectos relativos ao processo de cuidado;
XII - busca, seleção, organização, interpretação e divulgação
de informações, que orientem a tomada de decisões baseadas em
evidências científicas, em consonância com as políticas de saúde;
XIII - promoção e educação em saúde, envolvendo o indivíduo, a família e a comunidade, identificando as necessidades de
aprendizagem e promovendo ações educativas;
XIV - realização e interpretação de exames clínico-laboratoriais e toxicológicos, para fins de complementação de diagnóstico
e prognóstico;
XV - prescrição, orientação, aplicação e acompanhamento,
visando ao uso adequado de cosméticos e outros produtos para a
saúde, conforme legislação específica, no âmbito de sua competência
profissional;
XVI - orientação sobre o uso seguro e racional de alimentos,
relacionados à saúde, incluindo os parenterais e enterais, bem como
os suplementos alimentares e de plantas medicinais fitoterápicas de
eficácia comprovada;
XVII - prescrição, aplicação e acompanhamento das práticas
integrativas e complementares, de acordo com as políticas públicas de
saúde e a legislação vigente.
§ 3º Entende-se, como tecnologia em saúde, o conjunto organizado de todos os conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos, empregados na pesquisa, no desenvolvimento, na produção,
na qualidade e na provisão de bens e serviços; a inovação em saúde,
por sua vez, diz respeito à solução de problemas tecnológicos, compreendendo a introdução ou melhoria de processos, produtos, estratégias ou serviços, tendo repercussão positiva na saúde individual e
coletiva.
§ 4º A execução do eixo, Tecnologia e Inovação em Saúde,
requer competências que compreendam:
I - pesquisar, desenvolver, inovar, produzir, controlar e garantir a qualidade de:
a) fármacos, medicamentos e insumos;
b) biofármacos, biomedicamentos, imunobiológicos, hemocomponentes, hemoderivados e outros produtos biotecnológicos e biológicos;
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