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CFBio r ealiza Fór u m Nacion al do Sist em a CFBio/ CRBios e Coor den ador es de Cu r sos de Ciên cias Biológicas
O Conselho Federal de Biologia - CFBio convida todos os coordenadores de
cursos de Ciências Biológicas a participarem do Fórum Nacional do Sistema
CFBio/CRBios e Coordenadores de Cursos de Ciências Biológicas, que será
realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2017, no Hotel Mercure Brasília
Líder, em Brasília. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 10
de agosto, por meio do envio da ficha para o e-mail cfbio@cfbio.gov.br.
A cerimônia de outorga do Selo CFBio de Qualidade de Cursos de Ciências
Biológicas - Edição 2017 ocorrerá no primeiro dia do evento, em 15 de
setembro. No total, 18 cursos do País serão agraciados com o Selo em 2017.
Na ocasião, o Prof. Dr. José Roberto Goldim fará a conferência de abertura
com a palestra "A Ética e as Ciências Biológicas". Goldim é Biólogo do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre e uma referência mundial na área da Bioética.
Já no dia 16 de setembro, a programação contará com a mesa redonda cujo
tema é "A matriz curricular dos cursos de Ciências Biológicas e a formação do
Biólogo" e o painel "Componentes curriculares dos cursos de Ciências Biológicas em áreas de atuação do Biólogo: Paisagismo". Por fim, a Conselheira do CFBio
e coordenadora da Comissão CFBio de Cursos, Sandra Farto Botelho Trufem, apresentará um relatório sobre a Edição de 2017 do Selo CFBio de Qualidade.

Con f ir a os 18 cu r sos agr aciados com Selo CFBio de
Qu alidade de Cu r sos de Ciên cias Biológicas - Edição 2017
* Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - IFSEMG Campus Barbacena
(LICENCIATURA) - curso MEC nº 1126887;
* Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas Unidade BH Coração
Eucarístico (BACHARELADO) - curso MEC nº 307490;
* Universidade Católica de Brasília - UCB Brasília (BACHARELADO) - curso MEC nº
319057;
* Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ Campus Chapecó
EFAPI (LICENCIATURA) - curso MEC nº 3848;
* Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG Unidade Sede (BACHARELADO) curso MEC nº 60448;
* Universidade Estadual do Maranhão - UEMA São Luís (LICENCIATURA) - curso MEC
nº 81296;
* Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN Campus Universitário
Central (LICENCIATURA) - curso MEC nº 3574;
* Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP Campus de Rio Claro
Instituto de Biociências (BACHARELADO) - curso MEC nº 303142;
* Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP Campus de Rio Claro
Instituto de Biociências (LICENCIATURA) - curso MEC nº 3142;
* Universidade Federal da Bahia - UFBA Campus Federação Ondina (LICENCIATURA) curso MEC nº 13283;
* Universidade Federal de Campina Grande - UFCG Campus de Cajazeiras
(LICENCIATURA) - curso MEC nº 1152882;
* Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP Campus Diadema Unidade José Filho
(BACHARELADO) - curso MEC nº 101219;
* Universidade Federal do Amazonas - UFAM Unidade Sede (LICENCIATURA) - curso
MEC nº 398;
* Universidade FEEVALE - FEEVALE Sede (BACHARELADO) - curso MEC nº 58372;
* Universidade Positivo - UP Campus Sede (BACHARELADO) - curso MEC nº 320326;
* Universidade Presbiteriana Mackenzie - Mackenzie Campus São Paulo Consolação
(LICENCIATURA) - curso MEC nº 2009
* Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Campus de
Erechim (LICENCIATURA) - curso MEC nº 8801;
* Universidade Vila Velha - UVV Sede (BACHARELADO) - curso MEC nº 56141.

M ais in f or m ações n o sit e: w w w.cf bio.gov.br

CFBio se m an if est a con t r a o En sin o à Dist ân cia n a
gr adu ação par a ár ea da Saú de
Considerando o papel deste
Conselho
de
Fiscalização
Profissional na defesa da
sociedade,
o
CFBio
se
manifesta a favor do Projeto
de Lei nº 5.414/2016, que visa
coibir a criação de cursos de
formação na modalidade
Ensino à Distância (EAD) na
área da Saúde. A decisão de
apoiar
a
proposta
foi
aprovada no último dia 10 de
junho de 2017, na 323ª
Sessão Plenária do CFBio.
Em tramitação na Câmara dos Deputados, o referido projeto propõe alterar
o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº
9.394/96, substituindo o texto que autoriza o desenvolvimento e a
veiculação de programas de educação à distância para uma redação que
ressalva os cursos da área da Saúde, o que inclui as Ciências Biológicas.
O CFBio entende que a demanda de conhecimento prático nesses cursos é
fundamental para uma formação acadêmica aprofundada e completa, o que
fica comprometido na modalidade à distância. O olhar para os cursos da
área da Saúde deve ser diferente. A presença e a troca são primordiais para
quem se habilita a cuidar e proteger uma vida.
O posicionamento contrário ao ensino exclusivamente à distância em cursos
de graduação na Saúde é compartilhado por outras profissões e instituições,
sendo unanimidade no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde
(FCFAS), do qual o CFBio é integrante ativo. No compromisso de lutar pela
proteção da sociedade e para que não haja desvalorização da profissão de
Biólogo, o CFBio continuará lutando juntamente a outros Conselhos a favor
da educação majoritariamente presencial na formação na área da Saúde.
Biólogo, faça parte dessa rede e manifeste-se favor do PL 5414/2016.
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