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 DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017 

Regulamenta o  art .  80 da Lei  nº 9 .394,  de 20  de dezembro de 1996 - (Art .  80. O Poder  

Públ ico incent ivará o desenvolv imento e a veiculação de programas de ens ino a 

d istânc ia,  em todos os níveis e modal idades de ensino, e de educação 

cont inuada) . 

 

DÚVIDAS 

  

  

   LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
1996-Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

Art. 36.  O currículo do ensino 
médio será composto pela 
Base Nacional Comum 
Curricular e por itinerários 
formativos, que deverão ser 
organizados por meio da 
oferta de diferentes arranjos 
curriculares, conforme a 
relevância para o contexto 
local e a possibilidade dos 
sistemas de ensino, a saber:  
V - formação técnica e 
profissional.  § 6º  A critério 

dos sistemas de ensino, a 
oferta de formação com 
ênfase técnica e profissional 
considerará:  II - a 
possibilidade de concessão 
de certificados intermediários 
de qualificação para o 
trabalho, quando a formação 
for estruturada e organizada 
em etapas com 
terminalidade.   § 8º  A oferta 
de formação técnica e 
profissional a que se refere o 
inciso V do caput, realizada 
na própria instituição ou em 
parceria com outras 
instituições, deverá ser 

aprovada previamente 
pelo Conselho Estadual 
de Educação, 

homologada pelo 
Secretário Estadual de 
Educação e certificada 
pelos sistemas de 
ensino. Art. 36-A.  Sem 

prejuízo do disposto na 
Seção IV deste Capítulo, 
o ensino médio, atendida 
a formação geral do 
educando, poderá 
prepará-lo para o 
exercício de profissões 
técnicas. Art. 36-B.  A 
educação profissional 
técnica de nível médio 
será desenvolvida nas 
seguintes formas: I - 
articulada com o ensino 
médio; II - subsequente, 

em cursos destinados a 
quem já tenha concluído 
o ensino médio. I - os 
objetivos e definições 
contidos nas diretrizes 
curriculares nacionais 
estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de 
Educação;    
  

Art. 2º A educação básica 
e a educação superior 

poderão ser ofertadas na 
modalidade a distância nos 
termos deste Decreto, 
observadas as condições 
de acessibilidade que 
devem ser asseguradas 
nos espaços e meios 
utilizados. 
Art. 4º As atividades 
presenciais, como tutorias, 

avaliações, estágios, 
práticas profissionais e 
de laboratório e defesa de 

trabalhos, previstas nos 
projetos pedagógicos ou de 
desenvolvimento da 
instituição de ensino e do 
curso, serão realizadas na 
sede da instituição de 
ensino, nos polos de 
educação a distância ou 

em ambiente profissional, 
conforme as Diretrizes 
Curriculares Nacionais.   
 Art. 6º Compete ao 
Ministério da Educação, 

em articulação com os 
órgãos e as entidades a 
ele vinculados: I - o 
credenciamento e o 
recredenciamento de 
instituições de ensino dos 
sistemas de ensino 
federal, estaduais e 
distrital para a oferta de 
educação superior 

modalidade a distância 

Destaque, O CRTR 1ª 
Região poderia ser 
englobado como 
integrante do “sistema  
de ensino” como diz a 
lei? . 
Destaque, Os cursos 
profissionalizantes de 
nível superior são 
autorizados pelo  
Conselho Distrital de 
Educação ou pelo 
Conselho Nacional de 
Educação? 
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RESOLUÇÃO CONTER Nº 07 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017 

DISPÕE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO SISTEMA 
CONTER/CRTRs, DE EGRESSOS DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA EM 
RADIOLOGIA, NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EaD 

  

 

RESOLUÇÃO CONTER Nº 06 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017 

DISPÕE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO SISTEMA 
CONTER/CRTRs, DE EGRESSOS DE CURSOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, NA 
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA — EAD.    
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“São ativida

des 

presenciais: 

tutoriais, 

avaliações, 

estágios, 

práticas 

profissionais 

e de 

laboratório.” 

Art. 1º Possibilitar 
aos egressos de Cursos 
Superiores de Tecnologia 
em Radiologia, na 
modalidade de Educação 
a Distância — EaD, 
obterem registro junto aos 
Conselhos Regionais de 
Técnicos em Radiologia — 
CRTRs, desde que 
cumpridos os requisitos 
determinados no Decreto 
n° 9.057/2017, em seu 
artigo 42, referente às 
atividades presenciais. 
   

§ 1º São atividades 
presenciais: tutoriais, 
avaliações, estágios, 
práticas profissionais e 
de laboratório e defesa 
de trabalhos, previstas 
nos projetos 
pedagógicos ou de 
desenvolvimento da 
instituição de ensino e 
do curso, onde serão 
realizadas na sede da 
instituição de ensino, 
nos polos de educação a 
distância ou em 
ambiente profissional, 

Art. 2° Os cursos 
Superiores de 
Tecnologia em 
Radiologia oferecidos na 
modalidade a distância 
devem cumprir, além da 
carga horária teórica 
mínima presencial, o 
estágio supervisionado, 
também na forma 
presencial, nos termos 
da Resolução CONTER 
n° 10/2011, sobre 
estágio prático 
supervisionado.   
 

Art. 2º Os cursos 
Técnicos em Radiologia 
oferecidos na modalidade 
a distância devem 
cumprir, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de 
carga horária presencial, 
de acordo com a 
Resolução n° 06, de 20 
de setembro de 2012, da 
Câmara de Educação 
Básica do Conselho 
Nacional de 
EducaçãoCNE/CEB Art. 
3º Além da carga horária 
teórica mínima de 50% 

(cinquenta por cento) 
presencial, será exigido 
cumprimento do estágio 
supervisionado, também 
na forma presencial,  nos 
termos da Resolução 
CONTER n° 10/2011, que 
versa especificamente 
sobre estágio prático 
supervisionado 
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