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Nota técnica ABOL nº 02/2019 

Assunto: Considerações sobre a resolução CFO 197/2019 

 

Em 29 de janeiro de 2019, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) divulgou a 

Resolução CFO nº 197, que visa “proibir a inscrição e o registro de alunos egressos de cursos 

de Odontologia, integralmente realizados na modalidade de ensino à distância - EAD, 

ficando esses impedidos de exercerem a profissão de cirurgião-dentista em todo o território 

nacional”. 

Considerando as discussões e questionamentos recebidos pela ABOL sobre a 

eficácia dessa medida, bem como se também por resolução o CFO poderia declarar a 

suspensão de abertura de novos cursos de graduação em Odontologia, passamos a emitir 

esta Nota Técnica a fim de esclarecer à comunidade odontológica. 

Cumpre destacar que a função primordial do CFO e dos Conselhos Regionais de 

Odontologia (CRO) definidas na Lei Federal  nº 4.324 de 14 de abril de 1964, em seu Art. 

2º é: “(...) supervisão da ética profissional em toda a República, cabendo-lhes zelar e 

trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito 

da profissão e dos que a exercem legalmente.”. Logo, o objetivo precípuo deste conjunto 

de autarquias não é regulamentar o ensino odontológico, em nível de graduação e pós-

graduação, cabendo esta função ao Ministério da Educação. É notório o papel que o CFO 

vem desempenhando ao longo do tempo na regulamentação do Ensino de Pós-Graduação 

lato sensu (especialização) por meio de resoluções. Muito se explica pela ausência de critérios 

de qualidade e de legislação federal de educação que determine critérios mínimos 

necessários para a formação de um especialista nas áreas da Odontologia, porém ao custo 

de um gradual afastamento entre CFO e Ministério da Educação ao longo dos anos.  



 
 

contato.abol@gmail.com 
www.portalabol.com.br 

 

2 

 O CFO acerta nessa demanda, que seguramente também é uma preocupação da 

classe odontológica frente à ausência de legislação específica para cursos de Odontologia. 

No entanto, as normativas não se apresentam como ferramenta eficaz e tem pouco efeito 

prático. Confundem o inscrito, que passa a acreditar que a normativa seria capaz de barrar 

iniciativas que sejam contrarias a seu texto. Em sua condição de autarquia federal, com 

autonomia administrativa e financeira, poderia organizar uma frente parlamentar apta a 

influenciar o processo legislativo e as autoridades de estado para estabelecer critérios claros 

de funcionamento, de carga horária teórico-prática substancial, de instrumentos objetivos 

de avaliação e um método permanente de acompanhamento das habilidades e 

competências inerentes a um curso que se presta a formar pessoas para exercer a profissão 

em benefício da saúde do ser humano. 

 Nesse sentido pergunta-se: o CFO teria a competência legal para regulamentar o 

ensino de graduação ou publicar resoluções relacionadas, como por exemplo, declarar a 

suspensão de novos cursos de Odontologia? Recusar ao registro e inscrição de egressos 

em qualquer modalidade regulamentada pelo MEC? A resposta a estas e outras perguntas 

relacionadas ao tema é não. Isso porque o CFO extrapolaria suas competências legais de 

fiscalizar o exercício da Odontologia, sendo que cabe somente ao MEC e o Poder 

Legislativo regular o ensino em nível superior por meio de leis e atos administrativos.  

O cenário atual no Brasil apresenta 468 cursos de graduação em Odontologia 

autorizados pelo MEC, dos quais 40 possuem um credenciamento provisório na 

modalidade EaD, em uma média de 17 cursos por Estado ou 40 cursos EaD que podem 

realizar suas atividades acadêmicas de maneira remota, seja no Brasil ou do exterior. Para 

além da qualidade na formação, há um outro aspecto a ser observado com toda atenção. 

Os cursos EaD reforçam o contingente de egressos todos os anos, agravando ainda mais 

a crise no mercado de trabalho. Se seguir a tendência atual de novos cirurgiões-dentistas 

anualmente, os hoje cerca de 315 mil profissionais (208 milhões de habitantes), passarão 

em 30 anos para, no ano 2050, um total de cerca de 1 milhão de cirurgiões-dentistas no 

Brasil, crescimento muito acima do crescimento populacional nacional (226 milhões de 

habitantes).  

Considerando a legislação nacional sobre o tema da formação profissional, 

Educação a Distância (EaD), registro e inscrição do cirurgião-dentista passamos a 
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fundamentar nossas posições. A Constituição Federal traz, dentre outros aspectos, um 

importante ponto sobre o exercício profissional: 

“Art. 5º (...) 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer (grifo nosso);” 

 

Sendo assim, as Leis 4.324/64 e 5081/66, e, também a resolução CFO 63/2005 

definem as qualificações profissionais exigidas: 

• “Lei 4.324/64 (Institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais 

de Odontologia, e dá outras providências) 

Art. 13. Os cirurgiões-dentistas só poderão exercer legalmente a odontologia 

após o registro de seus diplomas no Ministério da Educação, no Conselho 

Federal de Odontologia (...) e de sua inscrição no Conselho Regional de 

Odontologia (...). 

 

• “ Lei 5.081/66 (Regula o Exercício da Odontologia) 

Art. 2º. O exercício da Odontologia (...) só é permitido ao cirurgião-dentista 

habilitado por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Governo 

Federal, após o registro do diploma na Diretoria do Ensino Superior, no 

Conselho Federal de Odontologia, (...) e inscrição no Conselho Regional de 

Odontologia (...).” 

 

• “Resolução CFO 63/2005 (Consolidação das Normas para 

Procedimentos nos Conselhos de Odontologia) 

Art. 5º. Para se habilitar ao registro e à inscrição, o profissional deverá atender 

a um dos seguintes requisitos: a) ser diplomado por curso de Odontologia 
reconhecido pelo Ministério da Educação (grifo nosso);” 

 

Deste modo, o exercício das atividades profissionais privativas do cirurgião-dentista 

só é permitido com a observância do disposto nas referidas normas, as quais estabelecem 

dois requisitos para o exercício lícito: um de competência do MEC e outro do CFO/CROs. 

Compete ao MEC registrar o diploma e, assim, conferir a habilitação profissional por 

instituição reconhecida pelo Poder Público. Ao CFO/CROs cabe, dentre outras, a 

conferência dos documentos indispensáveis, no qual se verifica a validade, segurança e 
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autenticidade do diploma. O ato de registro e inscrição nos órgãos de fiscalização da 

profissão concede a habilitação legal para o exercício lícito da profissão, passando a ser 

fiscalizado pelos conselhos regionais e órgãos sanitários, bem como ao controle social.  

Das normativas supracitadas depreende-se que a habilitação profissional cabe 

somente ao Ministério da Educação, pois é a instância que autoriza e reconhece as 

instituições de ensino e cursos superiores a funcionar, não sendo assim facultado ao CFO 

o direito de recusar-se a reconhecer o diploma de graduação sob quaisquer pretextos de 

metodologia, pedagogia, e, principalmente quanto às modalidades de educação, se 

presencial, semipresencial ou integralmente à distância (EaD). A despeito da modalidade 

EaD, este entendimento fica ainda mais explícito, quando examinadas as normas do 

Ministério da Educação, a saber:  

“Lei federal 9.324/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), estabelece: 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino (...). 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 

diploma relativos a cursos de educação a distância.” 

A portaria 1134, de 10 de outubro de 2016, do Ministério da Educação prevê a 

modalidade a distância nos cursos de graduação, conforme se observa: 

“Art. 1º As instituições de ensino superior que possuam pelo menos um curso de 

graduação reconhecido poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus 

cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na 

modalidade a distância. 

§ 1º As disciplinas referidas no caput poderão ser ofertadas, integral ou parcialmente, 

desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga 
horária total do curso (grifo nosso). 

Com a justificativa de elevar a taxa bruta de matrícula para 50% e a taxa líquida 

em 33% da população entre 18 e 24 anos, o MEC publicou Portaria 11, de 20 de junho 

de 2017, para ampliar a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, na 

graduação e pós-graduação lato sensu. A Portaria também admite a possibilidade de 

cursos sem atividades presenciais, desde que autorizadas pelo MEC. Essa medida tem 

sido objeto de debates no Congresso Nacional e na sociedade, dado o impacto da 
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ausência de atividades presenciais na formação, principalmente, de setores da saúde. 

A Portaria não esclarece se cursos na área da saúde podem ser realizados na 

modalidade EaD com carga horária acima dos 20% estabelecidos.  

No sentido de criar mais uma legislação para atender precisamente os anseios da 

EaD, a Portaria do Ministério da Educação número 1.095, de 25 de outubro de 2018 dispõe 

sobre a expedição e registro de cursos superiores de graduação e cria uma dificuldade 

adicional ao papel do CFO, que não é seu, de verificar a modalidade de ensino: 

“Art. 8º É vedada a identificação da modalidade de ensino na 

emissão e no registro de diplomas.” 

 

Em 2017, o CFO publicou a Resolução 186/2017 descrevendo genericamente quais 

componentes curriculares devem ser presenciais, visto que as Instituições têm autonomia 

pedagógica para definir a matriz curricular em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Odontologia. Assim, resolve o CFO: 

“Art. 1º As disciplinas ou unidades curriculares vinculadas ao exercício 

profissional da Odontologia e seus conteúdos teórico-práticos, com ênfase 

nas áreas pré-profissionalizantes e profissionalizantes das Ciências 

Odontológicas, inclusive Saúde Bucal Coletiva, devem ser ministradas nos 

cursos de graduação de Odontologia exclusivamente sob a modalidade 

presencial.” 

Tal medida contribui para o pensamento crítico sobre a matéria e poder de 

convencimento, porém não vincula as instituições de ensino e cursos superiores a 

cumprirem-na. Na verdade, ajuda a chamar a atenção para as investidas de grupos 

educacionais sobre a redução de custos eliminando professores e doutores em sala de aula, 

laboratórios e clínicas, e substituindo por tutores presenciais e localizados em polos.   

Existe a possibilidade de apresentar fatos que suportem a demanda por um cuidado 

maior com o conteúdo e carga horária ministrada nas universidades. Um exemplo disso, 

na área de atuação dos conselhos, é a inobservância generalizada das normas e leis que 

regem a odontologia e a prestação de serviço em saúde. Atribuímos este fato à negligência 

aos ensinamentos da nossa especialidade, sendo a Odontologia Legal muitas vezes privada 

de práticas condizentes, ensinada por profissionais sem formação adequada ou vivência 
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pericial cível, criminal ou trabalhistas. Também, observa-se que a disciplina é, muitas vezes, 

oferecida na modalidade optativa ou à distância.  

Até a mudança do entendimento sobre o papel do Conselho Nacional de Saúde no 

processo decisório sobre a oferta de cursos de saúde no país, o CNS tinha um 

protagonismo deliberativo na regulação da oferta de cursos. Porém, o Decreto 9.325, de 

15 de dezembro de 2017, mudou conforme pode se observar:   

“Art. 51.  O reconhecimento de cursos de graduação em Direito, 

Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem será submetido à 

manifestação, em caráter opinativo, (...), e do Conselho Nacional de 

Saúde, nos cursos de Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem 

(grifo nosso).” 

Uma das prerrogativas do Conselho Nacional de Saúde, instância do Sistema Único 

de Saúde e integrante da estrutura do Ministério da Saúde está prevista na Constituição 

Federal, na seção II, da saúde:  

“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete (...): 

III -  ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde (grifo nosso);” 

O CNS, em Resolução número 515, de 07 de outubro de 2016, enfatiza a 

necessidade da manutenção do caráter presencial dos cursos de graduação, definindo o 

perfil dos egressos deve ser de caráter multidisciplinar, com ênfase na integralidade da 

atenção e a formação para o SUS. Dessa maneira, deve prezar pela integração 

ensino/serviço/comunidade, experienciando a diversidade de cenários/espaços de 

vivências e práticas que será impedida e comprometida na EaD. Por sua vez, o atrativo da 

modalidade à distância cresce por oferecer baixo custo, uma vez que dispensa a estrutura 

física e humana da instituição de ensino, mas segue na contramão da experiência prática 

necessária na Odontologia 

Deixando um cenário hipotético, de um curso 100% à distância, para um a 

realidade atual, fazem-se necessários alguns questionamentos para contribuir com o debate 

público: considerando que os cursos de Odontologia têm a maioria das 

disciplinas/componentes curriculares em caráter teórico-prático, como se distribuiria a 

carga horária de 20% da carga horária total na modalidade EaD? Considerando que a 

legislação apresenta a demanda de maneira generalizada e inespecífica para os cursos da 
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área da saúde, em que disciplinas poderia ser aplicada esse percentual? Não há nos cursos 

de Odontologia a obrigatoriedade de o aluno de graduação fazer este ou aquele 

procedimento, durante a sua formação. Com isso os procedimentos clínicos poderiam não 

ser realizados? A rigor, a preocupação, não deveria se apresentar apenas com cursos 

integralmente realizados na modalidade de ensino à distância, conforme a Resolução CFO 

197/2019 (ora analisada) mas também com a forma de funcionamento e critérios de 

avaliação sobre a qualidade da formação profissional, bem como o efeito dessa modalidade 

no mercado de trabalho e na sociedade.  

 É preciso também refletir sobre o novo instrumento de avaliação de cursos de 

graduação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira – INEP), que tornou critérios 

anteriormente objetivos e quantitativos em absolutamente subjetivos. Havendo o 

instrumento de avaliação do INEP subjetivo e que não capta essas distorções na formação, 

não será possível nenhum tipo de análise mais acurada e/ou a proposição de mudanças na 

condução pedagógica desses cursos. 

Dessa forma, a ABOL concorda com a resolução CFO 197 de 2019, pois seria 

inaceitável um curso de graduação em odontologia na modalidade não presencial, mas 

acredita que pouco efeito prático será observado. Sugerimos que o CFO se uma às demais 

instituições odontológicas para abrir o diálogo junto aos poderes competentes, a fim de 

reivindicar o papel consultivo junto ao Ministério da Educação, valorizando as 

particularidades da Odontologia e garantir que estas sejam contidas nas normativas, 

garantindo assim ensino Odontológico de qualidade. 

 

 

Diretoria ABOL 2018-2020 


