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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 074/CT/2019 

 

Assunto: Emissão de certificados de treinamentos, palestras, cursos e afins por 

profissionais de Enfermagem. 

Palavras-chave: Certificados; Enfermeiro. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito ao COREN-SC que emita parecer técnico sobre a legalidade do Enfermeiro emitir 

certificados para funcionários, estudantes de Enfermagem e participantes de cursos de 

educação continuada, aperfeiçoamentos, treinamentos, palestras, atualizações, workshop e 

afins.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

No cenário mundial, dentro de uma visão mercadológica, segundo a qual a 

mudança é fator fundamental para a competição no mercado, o desenvolvimento de pessoal 

tem sido apontado como um aspecto essencial, pois o desempenho de uma organização 

depende fortemente da contribuição das pessoas que a compõem e da forma como estão 

organizadas, são estimuladas e capacitadas, do ambiente de trabalho e clima organizacional 

(SILVA e SEIFFERT, 2009). 

Assim, de acordo com Paschoal, Mantovani e Méier (2007), as pessoas 

constituem o elemento dinâmico e empreendedor das organizações, sejam elas privadas ou 

públicas, industriais ou prestadoras de serviços, lucrativas ou não lucrativas, grandes ou 

pequenas. As autoras afirmam que, no contexto da prática e do desenvolvimento profissional, 

a questão educativa pode ser percebida em diferentes vertentes e situações tais como: 

educação permanente, educação continuada e educação em serviço.  

Inserida nesse cenário, a Enfermagem demanda cada vez mais a busca de 

caminhos que superem os desafios e resgatem a valorização de sua equipe. Nesse sentido, 

torna-se imprescindível que o Enfermeiro assuma a responsabilidade pela educação contínua 
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de sua equipe, ajudando a melhorar o padrão de assistência prestada nas instituições de saúde 

e comunidade (DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999). 

A educação em serviço está tradicionalmente presente na área saúde, sobretudo na 

Enfermagem e é definida como: [...] um conjunto de práticas educacionais planejadas com a 

finalidade de ajudar o funcionário a atuar mais efetiva e eficazmente, para atingir diretamente 

os objetivos da instituição (SILVA et al., 1989). 

Dentre as áreas de atuação da educação em serviço destacam-se quatro áreas, que 

são a orientação ou introdução ao trabalho, treinamento, atualização e 

aperfeiçoamento/aprimoramento ou desenvolvimento. Entende-se que treinamento tem como 

finalidade melhorar o desenvolvimento profissional do indivíduo na sua organização e no 

desempenho das suas funções, portanto, “é um processo de assimilação cultural em curto 

prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimento, habilidades ou atitudes relacionadas 

diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho” (MARRAS, 2001). 

Assim, um programa de educação voltado para os profissionais de Enfermagem, 

requer um planejamento dinâmico, participativo, interdisciplinar, com objetivos definidos, 

buscando atender diretamente às necessidades da organização e dos profissionais, 

necessitando de estratégias metodológicas que visem uma aproximação mais adequada e 

abrangente ao tema, a fim de explicar e compreender os aspectos da realidade e seus 

condicionantes, objetivando a aprendizagem de novas respostas a situações específicas 

(SILVA e SEIFFERT, 2009). 

Para estas ações educativas o Enfermeiro encontra respaldo nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem que no seu artigo 5º dispõe 

sobre as competências e habilidades específicas da formação do Enfermeiro destacando que a 

formação do Enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 

para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: [...] XXIV – planejar, 

implementar e participar dos programas de formação e  qualificação contínua dos 

trabalhadores de Enfermagem e de saúde; XXV – planejar e implementar programas de 

educação e promoção à saúde, considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e 

dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento; [...]  
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E no Art. 4º - A formação do Enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

[...] VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de 

saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e 

o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições 

para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 

inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 

cooperação por meio de redes nacionais e internacionais.  

Considerando que em conformidade com a Lei nº 9.394/1996, Art. 157 e Decreto 

nº 5.154/2004, a instituição que oferece as modalidades de cursos livres têm direito de emitir 

certificado ao aluno. Ressalte-se que os cursos livres não são cursos de ensino fundamental, 

médio, habilitação técnica profissionalizante ou superior, o certificado de conclusão do curso 

nessa modalidade, não conferirá ao aluno nenhum grau acadêmico de ensino; apenas provará 

que ele tem conhecimentos na área para a qual foi ministrado o curso com objetivo principal 

de atualização e capacitação profissional. 

De acordo com o Decreto nº 94.406/1987 que regulamenta a Lei do Exercício da 

Profissão de Enfermagem, Lei nº 7.498/1986, no Art. 8º, Inciso II, ao Enfermeiro incumbe: 

[...] n) participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 

particularmente nos programas de educação continuada. 

O Parecer nº 09/2018 do Coren/DF, em sua conclusão refere: [...] Desta forma 

alertamos que quem emite certificado é a pessoa jurídica e a pessoa física pode emitir uma 

declaração, sendo que o primeiro tem valor curricular. Destaca-se que os certificados emitidos 

pelos cursos livres apenas provam que o profissional tem conhecimento na área em que foi 

ministrado o curso, não conferindo aos alunos nenhum grau acadêmico de nível fundamental, 

médio, técnico ou superior.  

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que faz parte das competências do Enfermeiro planejar, organizar e realizar atividades 

educativas como: cursos de educação continuada, aperfeiçoamentos, treinamentos, palestras, 
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atualizações, workshop e afins. Podendo certificar, como pessoa jurídica ou declarar como 

pessoa física, tais atividades. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 15 de setembro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 30/09/2019. 
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