
DCN discutidas pelo CNS e encaminhadas ao CNE 

 

Em 2016 o CNS aprovou a criação de um grupo de trabalho para discutir as DCN dos 

cursos de graduação da área da saúde, na perspectiva de que possam expressar os 

princípios e as necessidades do SUS. A partir daí o referido GT se reuniu regularmente 

no âmbito da CIRHRT, e aprovou, inicialmente, as DCN dos cursos de graduação em 

Saúde Coletiva e Farmácia, com a Resolução CNS nº 544, de 10/3/2017 e a Resolução 

CNS nº 546, de 7/4/2017, respectivamente.  Em seguida, foram analisadas e discutidas as 

DCN da Fisioterapia, as quais foram aprovadas pelo CNS por meio das Resoluções CNS 

nº 559, de 15/9/2017, e nº 581, de 22/3/2018.  

 

Ainda em 2017 o GT/DCN discutiu e aprovou a Resolução CNS nº 569, de 8/12/2017, 

uma das mais importantes para o trabalho da CIRHRT e que é referência na comissão 

para os critérios de avaliação dos cursos da área da saúde, que realiza conforme determina 

o Decreto nº 9.235, de 15/12/2017. Esta Resolução reafirma a prerrogativa constitucional 

do SUS em ordenar a formação dos(as) trabalhadores(as) da área da saúde; aprova o 

Parecer Técnico 300/2017, que apresenta princípios gerais a serem incorporados nas DCN 

de todos os cursos de graduação da área da saúde, com o elementos norteadores para o 

desenvolvimento dos currículos e das atividades didático-pedagógicas, e que deverão 

compor o perfil dos egressos desses cursos e, também, aprova os pressupostos, princípios 

e diretrizes comuns para a graduação na área da saúde, construídos na perspectiva do 

controle/participação social em saúde. 

 

Em 2018 o CNS aprovou a Resolução CNS nº 573, de 31/1/2018 (Enfermagem); a 

Resolução CNS nº 597, de 13/9/2018 (Psicologia) e a Resolução CNS nº 610, de 

13/12/2018 (Fonoaudiologia). Em 2020, já no período da pandemia pelo novo 

Coronavírus, a CIRHRT debateu virtualmente e encaminhou para aprovação do 

Pleno/CNS a Resolução CNS nº 600, de 4/12/2020, a qual também encontra-se em 

discussão, atualmente, no âmbito da CES/CNE. Hoje tramitam na CIRHRT as DCN do 

curso de graduação em Nutrição, cuja finalização deve se dar em breve, com a publicação 

de nova Resolução, assim que for apreciada pelo Pleno/CNS.    
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