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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 094/CT/2019 

 

Assunto: Quais são os requisitos necessários para um Enfermeiro assumir uma 

coordenação do Curso de Enfermagem? 

Palavras-chave: Coordenação de Curso; Enfermagem; Universidade. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber quais são os requisitos necessários para um Enfermeiro assumir uma 

coordenação do Curso de Enfermagem. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde 

humana, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. No âmbito das 

instituições formadoras, o corpo docente é um dos fatores determinantes no êxito da formação 

de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, com competência técnica e ético-

política. 

A Enfermagem segue regramento próprio, consubstanciado na Lei do Exercício 

Profissional (Lei nº 7.498/1986) e seu Decreto regulamentador (Decreto nº 94.406/1987) além 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN nº 0564/2017, que 

diz:  

(Direitos) Art. 15 Exercer cargos de direção, gestão e coordenação, no âmbito da 

saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da 

Enfermagem. 

(Direitos) Art. 16 Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

envolvam pessoas e/ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. 

(Direitos) Art. 17 Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, respeitando a legislação vigente. 
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(Deveres) Art. 59 Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar 

técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. 

A Lei nº 2.604 de 17 de setembro de 1955 no seu artigo 3º, § 3º que são 

atribuições dos Enfermeiros, além do exercício de Enfermagem a direção de Escolas de 

Enfermagem. Por fim, o Parecer COFEN nº 004/2017, em sua conclusão traz: “[...] 

recomendamos ao Conselho Federal de Enfermagem, por seu Plenário, a normatização da 

matéria pleiteada pelo Coren/PB, por entendermos que a coordenação dos Cursos de 

Enfermagem devem ser privativas do Enfermeiro e que as matérias/disciplinas específicas da 

Enfermagem, igualmente devem ser ministradas por esse profissional, enquanto que as 

matérias/disciplinas vinculadas às ciências básicas e humanas podem, também, ser 

ministradas por profissionais de áreas afins, no sentido de que se garanta a 

interdisciplinaridade no processo de formação profissional.”. 

 

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

afirma que para assumir a coordenação de Curso de Enfermagem além de ser Profissional 

Enfermeiro, os critérios devem seguir os estabelecidos por documentos oficiais da instituição 

ou edital de processo seletivo se for o caso. Destacamos que as instituições de Educação 

Superior e de Nível Médio possuem autonomia para tal processo em consonância com as 

legislações educacionais e de Enfermagem vigentes do país.  

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 08 de novembro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 
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Revisado pela Direção em 09/12/2019. 

 

III - Bases de consulta: 

 

BRASIL. Decreto nº 94.406/87. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que 

dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências, 1987. Disponível em: < 

http://www.cofen.gov.br/decreto-n-9440687_4173.html>. Acesso em: 11/10/2019. 

 

BRASIL. Lei nº 7498/86 de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências. Legislação do Exercício Profissional de 

Enfermagem, 1986. Disponível em: < http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-

de-1986_4161.html>. Acesso em: 11/10/2019. 

 

COFEN. Parecer nº 004/2017. Disponível em: < http://www.cofen.gov.br/parecer-normativo-

no-0042017_53606.html>. Acesso em: 11/10/2019. 

COFEN. Resolução COFEN nº 564/2017. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem, 2017. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-

5642017_59145.html>. Acesso em: 11/10/2019. 

GIL, AC. Metodologia do Ensino Superior. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

RODRIGUES M.T.P, et al. Enfermeiro professor: um diálogo com a formação pedagógica. 

Rev Bras Enferm. v.59, n.3, p:456-9.2006. 


