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RESOLUÇÃO Nº 042/2008 

 

Fixa normas complementares para a aplicação das cláusulas 

estabelecidas no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o 

Conselho Estadual de Educação – CEE e o Conselho Regional de 

Enfermagem – COREN/PB. 

 

          O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO , no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista a necessidade de criar mecanismo para a aplicação do Acordo de Cooperação 

Técnica firmado com o COREN/PB, e em consonância com a decisão tomada em sua reunião 

plenária, realizada no dia 28 de fevereiro de 2008, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º De conformidade com os termos do Acordo de Cooperação Técnica firmado 

entre o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Regional de Enfermagem, fica atribuída 

ao COREN/PB a competência para realizar inspeção nas entidades integrantes do sistema 

estadual de ensino, para fins de autorização, reconhecimento ou renovação do reconhecimento 

de cursos técnicos em enfermagem. 

Art. 2º A inspeção a que se refere o artigo anterior deverá ser feita sobre as condições 

das salas de aula e dos laboratórios, bem como sobre o acervo bibliográfico, os materiais e 

equipamentos necessários  à oferta do curso. 

 § 1º Como resultado da inspeção, o COREN/PB deverá emitir um laudo técnico 

atestando que o estabelecimento de ensino tem condições de oferecer o curso técnico em 

enfermagem. 

 

§ 2º  Constatadas falhas  em qualquer dos itens relacionados no caput deste artigo, o 

COREN/PB, de comum acordo com a direção do estabelecimento de ensino, estabelecerá 

prazo para que as falhas ou carências sejam sanadas 



§ 3º   Esgotado o prazo sem que todas as falhas sejam sanadas, o COREN/PB  poderá 

emitir um laudo condicional, indicando, nesse caso, as exigências que precisam ser atendidas. 

Art. 3º O laudo técnico emitido pelo COREN/PB é condição indispensável para a 

análise dos pedidos de autorização, reconhecimento ou renovação do reconhecimento de 

cursos técnicos em enfermagem, devendo ser apresentado quando da protocolização do 

pedido. 

 § 1º Em se tratando de autorização ou de extensão,  para outros locais, de curso já 

autorizado, até cento e vinte dias antes da data prevista para o início do curso, o responsável 

legal pelo estabelecimento de ensino deverá requerer ao COREN/PB a realização da inspeção 

de que trata o art. 1º. 

 § 2º Em se tratando de reconhecimento ou  renovação do reconhecimento do curso, até 

cento e vinte dias antes de esgotar-se o prazo de autorização, ou, se for o caso, do 

reconhecimento, o responsável legal procederá na forma prevista no parágrafo anterior. 

Art. 4º Ainda como forma de dar cumprimento aos termos do Acordo Técnico firmado 

entre o CEE e o COREN/PB, exige-se, para os cursos técnicos em enfermagem, a carga 

horária mínima de seiscentas horas referentes ao estágio supervisionado. 

 Art. 5º A qualquer tempo, o COREN/PB poderá encaminhar à Presidência do 

Conselho Estadual de Educação relatórios de suas inspeções de rotina aos cursos técnicos em 

enfermagem, apontando eventuais irregularidades no cumprimento da legislação. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação, em  28 de fevereiro de 2008. 
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