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PORTARIA Nº 05, DE 31 DE JANEIRO DE 2022. 

 
 

 

Designa a Comissão de Ensino e Educação e 

revoga a Portaria CRO/MS 025/2020. 
 

 

A Presidente do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições e 

prerrogativas que lhe confere a Lei 4.324 de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo 

Decreto nº 68704 de 03 de junho de 1971 e o Regimento Interno artigo 90, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar os Cirurgiões-Dentistas abaixo relacionados, para compor a 

COMISSÃO DE ENSINO E EDUCAÇÃO: 

Presidente: REINALDO LOPES AKAMINE – CRO/MS 2192 

Membros:   ALCIDES MOREIRA – CRO/MS 4125 

                     HERBERT DE ABREU CAVALCANTI – CRO/MS 3444 

                     JULIO CESAR LEITE DA SILVA – CRO/MS 1042 

                     RAMEZ HASSAN MAHMOUD – CRO/MS 3041 

 

Art. 2º - A Comissão de Ensino e Educação tem como atribuição:  

I – Analisar e emitir pareceres, quando submetidos à sua apreciação, nos 

processos de reconhecimento e de credenciamento de cursos de especialização e 

habilitação; 

II – Analisar e emitir pareceres, quando submetidos à sua apreciação, nos 

processos para registro de especialidade ou habilitação com base na apresentação de 

títulos e documentos comprobatórios de experiência na área, seguindo exigências 

mínimas requeridas pela especialidade ou habilitação seguindo as normativas vigentes. 

III - Emitir parecer ou assessorar quando solicitado, acerca de modificações, 

alterações ou sugestões nas legislações referentes a cursos de especialização ou 

habilitação; 

IV - Participar como auditor de cursos de especialização e/ou habilitação, 

quando designados ou portariados; 
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V - Acompanhar, assessorar e emitir parecer quando solicitados, nas 

discussões que envolvam residências uni ou multiprofissional em Odontologia; 

VI - Apresentar ou propor sugestões para aprimoramento dos currículos de 

cursos de especialização e habilitação, no que se refere a conteúdos obrigatórios ou carga 

horária, quando solicitado; 

VII - Manter permanente contato com as associações e entidades 

representativas das especialidades e habilitações reconhecidas, visando a ouvidoria às 

demandas da área em consonância com as normas emanadas pelo MEC, no que se refere 

à pós-graduação; 

VIII - Emitir parecer ou assessorar quando solicitado, acerca da produção de 

material documental referente a determinada especialidade ou habilitação, incluindo 

manuais, diretrizes ou normativas; 

IX - Auxiliar, sugerir, elaborar ou emitir parecer acerca da elaboração de 

materiais didáticos, instrucionais, orientativos ou normativos referentes às áreas de 

atuação das diversas especialidades e habilitações da odontologia; 

X – Organizar os eventos educativos do CRO-MS, como o programa de 

“Educação Continuada”, programação das lives, entre outros.  

 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando a Portaria CRO-MS 

025/2020. 

 

 

Campo Grande, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Dra. Silvania da Silva Silvestre Cabral 

Presidente do CRO/MS 

Documento assinado eletronicamente por  SILVANIA DA SILVA SILVESTRE CABRAL, Presidente, PRESIDÊNCIA, IP de acesso 179.124.9.242,

em 31/01/2022, às 17:38:06, conforme horário oficial de Brasília.

Folha 2/2

http://www.croms.org.br/

