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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 023/CT/2014 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica a realização de especialização de nível 

superior por profissionais de enfermagem.  

 

II. Histórico: E enfermeira solicita parecer técnico sobre a realização de especialização de nível 

superior por profissionais de enfermagem na área de Nutrição Desportiva: .  

 

III Solicitação: resposta técnica a realização de especialização de nível superior por profissionais 

de enfermagem  

 

Encaminhamento: De acordo com o Parecer nº 908/98 do Conselho Nacional de Educação que 

trata da especialização na área profissional, a formação pós-graduada de caráter profissional, que 

pressupõe necessariamente o exercício, sob supervisão, da prática profissional, poderá ser 

oferecida tanto por instituição de ensino superior com atuação tradicional em uma área específica 

como em ambientes de trabalho dotados de corpo técnico profissional possuidor de titulação 

profissional ou acadêmica reconhecida e de instalações apropriadas ou por Sociedade Nacional 

Especializada ou, ainda, mediante a celebração de convênios ou acordos entre instituições de 

ensino superior e estas sociedades.  

O valor do título obtido, entretanto, variará segundo as situações a seguir descritas:  

1) Curso de especialização oferecido por instituição de ensino superior: o título tem 

reconhecimento acadêmico, e para o exercício do magistério superior, mas não tem 

necessariamente valor para o exercício profissional sem posterior manifestação dos conselhos, 

ordens ou sociedades nacionais profissionais respectivos, nas áreas da saúde e jurídica;  

2) Curso de especialização realizado em ambientes de trabalho qualificados, credenciados por IES 

que possuam pós-graduação stricto sensu na área ou em área correlata ou autorizado pelo CNE 

ou, por sua delegação, pelos CEE: os títulos terão reconhecimento profissional e acadêmico;  
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3) Curso oferecido mediante celebração de convênios ou acordos entre instituições de ensino, 

ordens ou sociedades, conselhos nacionais ou regionais com chancela nacional profissional: os 

títulos, neste caso, terão tanto reconhecimento acadêmico como profissional;  

4) Cursos oferecidos por instituições profissionais mediante convênio com ordens, sociedades 

nacionais, ou conselho:o título tem reconhecimento profissional, mas não será reconhecido para 

fins acadêmicos sem a expressa manifestação de uma instituição de ensino superior.  

Em qualquer um dos casos mencionados, os títulos profissional ou acadêmico reconhecidos terão 

validade nacional.  

A RESOLUÇÃO COFEN Nº 389/2011, atualiza, no âmbito do Sistema Cofen /Conselhos 

Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de título de pós-graduação lato sensu. 

Em seus Art. 1º Ao Enfermeiro detentor de títulos de pós graduação (lato e stricto sensu) é 

assegurado o direito de registra-los no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, 

conferindo legalidade para atuação na área especifica do exercício profissional. Art. 2º Os títulos 

de pós-graduação lato e stricto sensu emitidos por Instituições de Ensino Superior, especialmente 

credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC, ou concedidos por Sociedades, Associações ou 

Colégios de Especialistas, da Enfermagem ou de outras áreas do conhecimento, serão registrados, 

no âmbito do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, de acordo com a legislação 

vigente. Art. 3º § 2º – O Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem somente 

procedera o registro de títulos de pós graduação lato sensu, quando iniciado, após conclusão da 

graduação, conforme inciso III do art. 44 da LDB.  

Art. 5º As Especialidades de Enfermagem e suas áreas de abrangência reconhecidas pelo Cofen 

encontram-se listadas no anexo desta Resolução. Aquelas que porventura não contempladas ou 

criadas após o presente ato,serão, após apreciação pelo Pleno do COFEN, objetos de norma 

própria.  
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Ante ao exposto o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, esclarece de acordo 

com a legislação vigente que os profissionais enfermeiros, por serem graduados, estão aptos a 

cursar Pós Graduação em todos os seus níveis. No que diz respeito a atuação profissional na área 

de Pós Graduação escolhida, esclarecimentos devem ser pleiteados junto a Instituição que oferta 

tais Cursos. Recomenda-se que verifiquem a autorização da oferta destes cursos junto ao 

MEC/CNE. Por outro lado, concluído Curso de Pós graduação os títulos poderão ser registrados 

no Conselho Regional de Enfermagem nos termos da Resolução Cofen nº389/2011 e anexo. Caso 

o Curso pleiteado não se encontre na listagem proposta no Anexo da resolução citada, os 

profissionais poderão encaminhar para apreciação pelo Plenário do COFEN, e serão objetos de 

norma própria.  

Florianópolis, 13 de agosto de 2014.  

 

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 


