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REGIMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO INCA

APRESENTAÇÃO

Prezado discente,

 O presente Regimento estabelece as normas específicas que 
disciplinam as atividades dos Cursos de Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio e de Educação Profissional do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).
  
 Foi elaborado em consonância com as normas estabelecidas 
pelo INCA e pela legislação em vigor, no que se referem à formação e 
à qualificação de profissionais técnicos de nível médio, com vistas ao 
controle do câncer e à organização da Atenção Oncológica.
  
 Por meio dele, será possível conhecer a organização e o 
funcionamento dos cursos e das atribuições das Comissões de Ensino, 
assim como a caracterização e a operacionalização das atividades 
desenvolvidas, a produção do conhecimento científico e o regime 
disciplinar. Também são apresentados os regimes de admissão, a 
natureza, o programa de ensino, os critérios para avaliação e certificação 
dos cursos. 
 Acredita-se que o conhecimento deste instrumento normativo 
contribua para o desenvolvimento das ações educacionais no âmbito da 
Atenção Oncológica e da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde. 

 
 

Coordenação de Educação
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REGIMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO INCA

Portaria nº 784  de 25 de novembro de 2011.

REGIMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO INCA

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

 Art. 1º O presente Regimento estabelece as normas específicas 
que disciplinam as atividades dos cursos de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio e de Educação Profissional do Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).
 
 §1º Dispõe sobre a organização e o funcionamento dos cursos 
e as atribuições das Comissões de Ensino.
 
 §2º As normas estabelecidas neste Regimento Interno estão em 
conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em especial os arts. 36-A/D e 
arts. 39 a 42, com a Resolução CNE/CEB nº 4, de 8 de dezembro de 
1999, que “institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação 
de nível técnico” e com o Regimento Geral da Coordenação de 
Educação (CEDC) do INCA.
 
 §3° Para efeito de celebração de convênios com instituições de 
ensino, para a oferta dos cursos tratados neste Regimento, deverão ser 
observadas as normas e a legislação estadual.
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CAPÍTULO II
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS

 Art. 2º  A estrutura da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e da Educação Profissional do INCA compreende cursos de:
 I – Educação Profissional Técnica de Nível Médio desenvolvida 
na forma subsequente.
 II – Educação Profissional, desenvolvida nas formas de:

II.1 – Educação Inicial, em curso de Qualificação.
II.2 – Educação Continuada, em cursos de Especialização, 
Aperfeiçoamento e Atualização.

 §1º Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente: 
visa a formar técnicos para atuarem em áreas específicas, com cursos de 
carga horária mínima de 1.200 horas, não computada a carga horária 
destinada ao estágio supervisionado.

 §2º Educação Profissional na forma de Educação Inicial, em 
cursos de Qualificação que visam a instrumentalizar profissionais de 
nível médio em conhecimentos e habilidades em áreas específicas da 
Oncologia, com carga horária variável em função das especificidades 
dos cursos.

 §3º Educação Profissional na forma de  Educação Continuada, 
por meio de cursos de Especialização de Nível Médio que visam ao 
aprofundamento dos conhecimentos e habilidades técnicas em áreas 
específicas, com uma carga horária mínima de 180 horas.

 §4º Educação Profissional na forma de  Educação Continuada, 
por meio de cursos de Aperfeiçoamento de Nível Médio, que visam ao 
aprofundamento dos conhecimentos e habilidades técnicas em áreas 
específicas, com uma carga horária mínima de 90 horas.

 §5º Educação Profissional na forma de  Educação Continuada, 
por meio de cursos de Atualização de Nível Médio, que visam 
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REGIMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO INCA

pontualmente à atualização de determinado conhecimento 
teórico-prático em áreas específicas, com carga horária variável em 
função da especificidade do curso.

 §6º Os cursos referidos no inciso I deste Artigo são oferecidos 
para os discentes que concluíram o Ensino Médio, nos termos do 
artigo 6º do Decreto nº 5.154/04.

CAPÍTULO III
DO REGIME

 Art. 3º O regime dos cursos de Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio e de Educação Profissional será assim organizado:
 I – Educação Profissional Técnica de Nível Médio: carga 
horária semanal de 40 horas, realizada de segunda-feira a sexta-feira, 
conforme o Programa do curso estabelecido por sua Coordenação e 
comunicado aos alunos no edital de seleção. 
 II – Educação Profissional: carga horária estabelecida pela 
Coordenação do respectivo curso e divulgada no edital de seleção. 

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

 Art. 4º Os cursos referidos neste Regimento serão programados  
por seus respectivos coordenadores, em parceria com a CEDC/INCA 
e as instituições de ensino com as quais o INCA mantenha convênio 
de cooperação técnico-científica, compreendendo o planejamento, o 
acompanhamento e a avaliação dos cursos. 

 Art. 5º As propostas para abertura de um curso de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio serão analisadas quando:
 I – Em consonância com as necessidades de formação de 
profissionais para a Atenção Oncológica na perspectiva do controle 
do câncer.
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 II – Atenderem às questões profissionais e técnicas da área de 
Ciência e Tecnologia em Saúde. 
 
 §1º Em qualquer circunstância, a aprovação estará condicionada à:

I – Entrega das seguintes informações:
a) justificativa quanto à necessidade da abertura do 
novo curso; 
b) objetivos do curso; 
c) planejamento da carga horária para atividades 
práticas e teóricas; 
d) descrição dos rodízios internos e externos ao INCA; 
e) critérios de avaliação dos discentes; 
f ) número de vagas, equipe docente-assistencial 
envolvida com o ensino, sua respectiva qualificação e 
informações sobre a capacidade hospitalar instalada.

 
II – Análise e parecer da Comissão Integrada de Novas 
Ações Educacionais, da CEDC/INCA e das instituições 
com as quais o INCA mantenha convênio de cooperação 
técnico-científica.

 §2º A solicitação para aumento de vagas em curso já implantado 
deverá conter documento com justificativa da necessidade e das 
condições do cumprimento dos demais itens constantes do inciso I do 
§1º deste artigo. 

CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE ÁREA E DAS 

COMISSÕES DE ENSINO

 Art. 6º São atribuições dos coordenadores da Área de Ensino 
Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação Profissional, 
adicionalmente ao que determina o art. 17 do Regimento Geral da 
CEDC/INCA:
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  I – Propor estratégias e ações para o desenvolvimento de 
projetos educacionais, visando à melhoria da qualidade dos cursos.
 II – Elaborar a pauta, convocar e presidir as reuniões ordinárias 
e extraordinárias das Comissões de Ensino.
 III – Coordenar os trabalhos desenvolvidos nas Comissões de 
Ensino.
 IV – Promover reuniões periódicas com os coordenadores de 
curso e respectivas Comissões de Ensino.
 V – Participar, como membro da Comissão de Ensino, da análise 
dos conteúdos programáticos, dos pré-requisitos e das atividades 
propostas para o desenvolvimento dos cursos, recomendando 
modificações de cunho didático-pedagógico necessárias à melhoria da 
sua qualidade.
 VI – Estimular e apoiar as iniciativas de desenvolvimento 
docente/preceptor e a melhoria da qualidade dos cursos.
 VII – Realizar encontros com os atores internos e externos ao 
INCA envolvidos no desenvolvimento dos cursos oferecidos para 
analisar as atividades e o desempenho dos cursos, dos docentes e dos 
discentes.
 VIII – Acompanhar e analisar as avaliações dos cursos realizadas 
pelos discentes.
 IX – Organizar o capítulo referente à programação da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação Profissional no 
Programa de Ensino do INCA anualmente.
 X – Revisar o Regimento anualmente, propondo modificações 
pertinentes.
 XI – Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regimento.

 Art. 7º   São atribuições das coordenações de curso, adicionalmente 
ao que determina o art. 19 do Regimento Geral da CEDC/INCA:
 I – Fortalecer a participação ativa de docentes e discentes no 
planejamento e avaliação dos cursos.
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 II – Supervisionar a produção técnica e científica dos discentes.
 III – Coordenar o processo de planejamento dos cursos.
 IV – Organizar e apresentar o Plano de Ensino do Curso às 
Comissões de Ensino, definindo os objetivos gerais e específicos a 
serem desenvolvidos e o conteúdo programático, propondo estratégias 
de ensino, avaliações e bibliografia atualizada.
 V – Coordenar a execução do Plano de Ensino em parceria com 
as Comissões de Ensino e com as instituições com as quais o INCA 
mantém convênio de cooperação técnico-científica.
 VI – Definir os pré-requisitos mínimos para o perfil de ingresso, 
bem como os demais procedimentos referentes ao processo seletivo 
dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e dos 
cursos profissionais.
 VII – Apresentar, às Comissões de Ensino, os nomes dos 
preceptores/docentes para os cursos, de acordo com os critérios 
estabelecidos no capítulo VIII deste Regimento, bem como dos 
orientadores e dos integrantes das bancas examinadoras de TCC.
 VIII – Avaliar o desempenho do discente nas diferentes 
atividades, junto com os preceptores/docentes. 
 IX – Enviar, mensalmente, a frequência do discente e os 
conceitos das avaliações realizadas à Secretaria Acadêmica (SECAD). 
 X – Promover avaliações periódicas dos cursos com a 
participação dos docentes, discentes e com as instituições com as quais 
o INCA mantém convênio de cooperação técnico-científica.

 Art. 8º A Comissão de Ensino Profissional Técnico de Nível 
Médio/Ensino Profissional, em conformidade com o art. 20 do 
Regimento Geral da CEDC, se constitui da seguinte forma:

a) o coordenador da Área de Ensino; 
b) um membro de cada coordenação do curso;
c) um representante de cada unidade do INCA;
d) um representante do corpo docente; 
e) um representante do corpo discente.
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 I – A representação discente prevista no caput deste artigo 
será por indicação de seus pares, pelo período de 1 ano, devendo o 
discente estar regulamente matriculado no curso, podendo haver uma 
recondução.
 II – Haverá uma Comissão de Ensino para cada curso da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação 
Profissional.
 III – Haverá indicação de suplência para cada um dos 
representantes, que deverá ser convocada em caso de ausência 
justificada do titular.
  §1º A Comissão de Ensino se encontrará uma vez ao mês em 
reunião convocada com pelo menos 48 horas de antecedência pelo 
coordenador da Área de Ensino, com pauta por ele elaborada.

 §2º Ocorrendo três ausências consecutivas, sem justificativa, do 
membro titular, haverá substituição pelo suplente ou nova indicação, a 
critério do coordenador de Educação. 

 §3º As demais representações serão indicadas em conformidade 
com o Regimento Geral da CEDC/INCA, sendo os prazos de 
indicação e, quando for o caso, o processo de escolha tornados públicos 
por intermédio dos veículos de comunicação do INCA.

 Art. 9º São atribuições das Comissões de Ensino da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação Profissional, 
adicionalmente ao que determina o art. 22 do Regimento Geral da 
CEDC/INCA:
 I – Discutir e analisar questões específicas da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. 
 II – Aprovar os programas dos cursos a cada ano letivo. 
 III – Acompanhar o desenvolvimento dos cursos.
 IV – Apresentar inovações que contribuam para o aumento da 
qualidade dos cursos.
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 V – Contribuir para o desenvolvimento de processos seletivos 
que melhor se ajustem à especificidade dos cursos.
 VI – Aprovar a composição de bancas e propor sugestões para 
as etapas dos processos seletivos.
 VII – Deliberar sobre a aplicação de sanções disciplinares 
previstas no Regimento Geral da CEDC. 
 VIII – Definir e aprovar o perfil do docente/preceptor necessário 
ao alcance da qualidade pretendida na formação.
 IX – Analisar e indicar a composição do corpo docente do 
INCA para cada ano letivo no caso de docentes provenientes de 
cooperação técnica, a indicação será feita pela coordenação do curso 
a ser homologada pelos coordenadores/diretores das unidades do 
INCA.
 X – Definir e aprovar as modalidades de Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) válidas para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio. 
 XI – Aprovar a composição das bancas de avaliação de TCC a 
cada ano letivo, bem como os requisitos mínimos para a aprovação dos 
trabalhos. 
 XII – Deliberar sobre recursos impetrados, mandatos judiciais 
e quaisquer questões formalmente apresentadas à Comissão por 
docentes e/ou discentes dos cursos. 
 XIII – Deliberar sobre situações referentes às atividades 
acadêmicas da Educação Profissional de Nível Médio. 
 XIV – Discutir e analisar questões relativas às modalidades de 
ensino de que trata este Regimento.  

Parágrafo Único. Para as deliberações e aprovações na Comissão de 
Ensino, exigir-se-á quorum superior ou igual a 50% dos membros da 
Comissão de Ensino.
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CAPÍTULO VI
DA ADMISSÃO E DA MATRÍCULA NO CURSO

 Art. 10 Para admissão nos cursos de que trata este Regimento, 
o candidato deverá ser aprovado no Processo Seletivo.

 Art. 11 Para a matrícula, o candidato selecionado deverá 
apresentar comprovação de conclusão do Ensino Médio, ou 
equivalente, conforme previsto na legislação em vigor, e demais 
exigências contidas no Edital do Processo Seletivo.

Paragrafo Único. Os discentes matriculados nos cursos de Educação 
Profissional deverão ser profissionais de nível técnico na área da Saúde. 

 Art.12  No caso de desistência de matrícula, o candidato 
deverá preencher requerimento específico junto à SECAD do 
INCA e às instituições com as quais o INCA mantém convênios de 
cooperação técnico-científica.

 Art. 13 A ausência não justificada às atividades previstas 
do curso por um período de 30 dias consecutivos será considerada 
abandono do curso por caracterizar infração.

 §1º Após este período, a SECAD do INCA enviará comunicado 
solicitando a regularização da situação da matrícula no prazo máximo 
de 72 horas.

 §2º O não comparecimento para regularização significará 
o desligamento do curso, aplicando-se o previsto no art. 72 do 
Regimento Geral da CEDC.

 Art. 14 O candidato selecionado que tiver algum vínculo 
funcional com o INCA deverá apresentar, no ato da matrícula, o 
Formulário da Coordenação de Recursos Humanos (CRH), no qual 
deverá constar a sua liberação para participação no curso. 
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CAPÍTULO VII
DO PROGRAMA DE ENSINO

 Art. 15 O Programa de Ensino dos cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação Profissional 
do INCA compreendem as iniciativas de formação com vistas à 
qualificação dos processos de ensino-aprendizagem e de produção de 
conhecimento protagonizados pelas equipes envolvidas na elaboração e 
no desenvolvimento dos cursos do INCA, bem como pelas equipes com 
as quais o INCA mantém convênio de cooperação técnico-científica. 
 
 Art. 16 Nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e da Educação Profissional, serão desenvolvidos componentes 
curriculares comuns e obrigatórios, organizados segundo os requeri-
mentos formais de cada curso, indispensáveis ao exercício ético das 
profissões da saúde, à contextualização do papel profissional no con-
trole do câncer e ao domínio de ferramentas de produção e avaliação 
crítica do conhecimento científico.

 §1º Compreendem-se como componentes curriculares:
I – Disciplinas ou unidades curriculares.
II – Estágio profissional obrigatório.
III – Sessões clínicas.
IV – Estudos dirigidos.

 §2º Os componentes curriculares previstos neste artigo poderão 
ser desenvolvidos sob a forma de atividades de estudo presenciais e/ou 
mediadas por tecnologias interativas de informação e comunicação, 
desde que previsto no planejamento pedagógico do curso, e sempre, 
obrigatoriamente, coordenadas por docentes.

 §3º O estágio profissional obrigatório será desenvolvido 
exclusivamente de forma presencial.
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 Art. 17 Os componentes curriculares específicos de cada 
curso serão realizados nas Unidades do INCA e/ou em instituições 
conveniadas ao INCA, em sistema de rodízio pelas unidades 
assistenciais. 

CAPÍTULO VIII
DO CORPO DOCENTE E DOS PROFISSIONAIS

 Art. 18 Os docentes dos cursos de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio e da Educação Profissional deverão ser 
portadores de título de graduação universitária. 

 Art. 19 As atribuições do corpo docente e dos profissionais 
que atuam nos cursos de que trata este Regimento estão previstas nos 
capítulos I e II do título III do Regimento Geral da CEDC.

CAPÍTULO IX
DO CORPO DISCENTE

 Art. 20 Os discentes matriculados nos cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio deverão ser portadores de 
diploma de Ensino Médio, ou curso equivalente em conformidade 
com a legislação vigente.

Parágrafo Único. Nos cursos de Educação Profissional, os matriculados 
deverão ser portadores de diploma e/ou certificado da Educação 
Profissional/Técnica de Nível Médio na área da Saúde. 

 Art. 21 Aplica-se ao corpo discente dos cursos os arts. 51, 52 
e 53 do Regimento Geral da CEDC, além das orientações a seguir 
especificadas:
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 §1º Em todas as disciplinas ou unidades curriculares, a 
solicitação da 2ª chamada de prova será feita em até 72 horas após 
sua realização, mediante a apresentação de licença médica ou outras 
justificativas apresentadas ao coordenador do curso.

  §2º No cumprimento dos horários e da frequência das atividades 
que lhe são atribuídos, deverá observar: 

a) O atraso de até 15 minutos relativo ao horário de início 
das atividades pedagógicas será permitido, sem o prejuízo 
da conferência de presença integral ao discente. 
b) O atraso de 15 a 45 minutos relativo ao início das 
atividades pedagógicas garantirá ao discente a conferência 
da presença referente apenas ao segundo tempo.
c) O atraso superior a 45 minutos, relativo ao início das 
atividades pedagógicas, não permitirá ao discente a 
conferência da presença e implicará perda da carga horária 
referente à aula.

  
 §3º Deverá usar o crachá de identificação nas dependências do 
INCA e nas instituições concedentes de estágio. 

 §4º Deverá apresentar-se usando jaleco branco, calça comprida 
e sapato fechado para desenvolver as atividades do curso. 

CAPÍTULO X
DA AVALIAÇÃO

 Art. 22 A avaliação do aproveitamento discente utilizará 
critérios de conceitos ou de notas, de acordo com convênios firmados.

 §1º No caso em que for adotado o critério de conceitos, será 
aplicado o art. 35 do Regimento Geral da CEDC.



19

REGIMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO INCA

 §2º Quando a avaliação utilizar o critério de notas, a organização 
será da seguinte forma:
 I – Escala de zero a dez, sendo zero a nota mínima e dez a nota 
máxima a ser obtida pelo discente.
 II – Serão consideradas notas de seis a dez para a aprovação do 
discente, em quaisquer componentes curriculares do curso.
 III – O discente que obtiver nota inferior a seis em até três 
componentes curriculares do curso deverá realizar, no período das 
atividades teórico-práticas, atividades complementares específicas de 
recuperação de suficiência.
 IV – O discente que obtiver nota inferior a seis em quatro ou 
mais componentes curriculares será considerado reprovado e desligado 
do curso.
 V – O discente que, após as atividades de recuperação, 
permanecer com nota inferior a seis, em quaisquer dos componentes 
curriculares do curso, será considerado reprovado e automaticamente 
desligado do curso.
 
 Art. 23 O aproveitamento do discente em cada componente 
curricular será avaliado por meio de estratégia definida pela 
coordenação do curso e divulgada aos discentes.

 Art. 24 Para fins de aprovação nos cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação Profissional, será 
exigido:
 I – Frequência mínima de 75% em cada atividade teórica.
 II – Cumprimento integral das atividades práticas, sendo 
obrigatória a justificativa e a reposição das faltas, quando for o caso.
 
 Art. 25 Nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e da Educação Profissional Inicial, por meio dos cursos de 
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Qualificação e Educação Profissional Continuada e pelos cursos 
de  Especialização de Nível Médio, será exigido, como um dos 
pré-requisitos para a sua conclusão, um TCC em conformidade 
com o disposto no art. 39 do Regimento Geral da CEDC/INCA. 

 §1º Os discentes da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio e da Educação Profissional, por meio dos cursos 
de Especialização de Nível Médio em convênio com outras instituições 
de ensino, deverão entregar uma cópia impressa do TCC para a 
biblioteca da instituição conveniada com o INCA, por indicação da 
banca examinadora.
 
 §2º A ata de avaliação do TCC deverá ser entregue à SECAD 
do INCA.

CAPÍTULO XI
DO REGIME DISCIPLINAR

 Art. 26 Aplicam-se ao corpo social dos cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação Profissional as 
normas estabelecidas no capítulo VI do título III do Regimento Geral 
da CEDC/INCA.

Paragrafo Único. As decisões relativas à aplicação do Regime 
Disciplinar do INCA deverão ser informadas à Direção das outras 
instituições de Ensino conveniadas com o INCA e, no caso do corpo 
discente, anotadas na ficha escolar.
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CAPÍTULO XII
DO CERTIFICADO

 Art. 27 Os discentes que cumprirem os critérios de avaliação 
constantes no capítulo X e atenderem às demais normas presentes neste 
Regimento e no Regimento Geral da CEDC/INCA terão a conclusão 
dos respectivos cursos e farão jus ao documento comprobatório.

 §1º O discente que concluir o curso ao qual se refere o §1º do 
art. 2º deste Regimento fará jus ao diploma pela conclusão do curso 
Educação Profissional Técnica.
 
 §2º O discente que concluir o curso a que se refere o §2º do 
art. 2º fará jus ao certificado do curso concluído.

 Art. 28 Os diplomas de conclusão de Educação Profissional 
Técnica serão expedidos e registrados pelas secretarias das instituições 
de ensino com as quais o INCA mantém termo de cooperação 
técnico-científica.
 
 Art. 29 Os cursos de responsabilidade exclusiva do INCA terão 
os certificados de conclusão expedidos e registrados pela SECAD do 
INCA. 

 §1º Os certificados dos cursos de Educação Inicial e Continuada 
do INCA serão assinados pelo discente, pelo coordenador da Área de 
Ensino e pelo coordenador-geral da CEDC. 
 
 §2º Os certificados dos cursos das instituições de ensino 
conveniadas com o INCA serão assinados pelo discente, pelo 
coordenador de Educação do INCA e pelos representantes das 
instituições conveniadas.
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  Art. 30 Os certificados expedidos deverão obedecer ao 
previsto no art. 42 do Regimento Geral da CEDC/INCA.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 Art. 31 Os casos omissos neste Regimento serão analisados 
pela CEDC e pela Comissão de Ensino e a solução por eles proposta, 
submetida à aprovação da coordenação da CEDC.

 Art. 32 Este Regimento entrará em vigor a partir da data de sua 
homologação, revogando-se o Regimento anterior.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2011.

Luiz Antonio Santini Rodrigues da Silva
Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer 

José Alencar Gomes da Silva
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