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FAQ – BACHELOR OF SCIENCE IN NATUROLOGY – UNILOGOS & 

CALIFORNIA UNIVERSITY -FCE 

  

I. Preciso esperar uma nova turma para me matricular? 

R= Não, embora existam aulas em tempo real, as aulas anteriores são 

gravadas e disponibilizadas para posterior visualização 

  

II. O Curso é Reconhecido pelo MEC? 

R= Embora exista o projeto de um consorcio de Dupla Diplomação 

expedindo a Certificação de Curso Superior Sequencial, este curso no 

momento é exclusivamente estrangeiro, ou seja, não possui qualquer 

ligação ou subordinação junto ao Ministério da Educação. 

  

III. Este Curso é um Curso Livre? 

R= Não, cursos Livres são aqueles que não possuem ou seguem nenhum 

tipo de regulação. Este curso é um Curso Universitário de Graduação 

Internacional, o mesmo segue regras e padrões de Ensino exigidos pelos 

Órgãos de Educação do País de origem. 

  

IV. Após o Termino do Curso poderei exercer a Profissão? 

R= Assim como tratado abaixo na continuidade desta FAQ, não existe 

regulamentação para a Naturopatia/Naturologia no Brasil, de forma que 

não existe qualquer proibição de seu exercício profissional. Sugerimos a 

leitura atenta e completa do Referido documento. 

  

V. Quero me matricular, mas quero saber se existe algum programa 

de Bolsa de Estudos; 

R= No momento não somos autorizados a pleitear Bolsa de Estudos. 
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VI. Tenho várias disciplinas em meu curriculum holístico, posso 

eliminar matérias?  

R= Caso você seja um ex aluno da Unilogos sim, de outra forma não 

trabalhamos com a avaliação/eliminação de créditos acadêmicos. 

   

VII. O TCC é Obrigatório? 

R= Sim, o TCC é obrigatório. Trata-se de uma disciplina que aprova ou 

reprova o estudante. Fornecemos as aulas de Metodologia, Manuais e 

apoio. 

  

VIII. O curso oferece Orientação de TCC dedicada? 

R= Não, o curso oferece as aulas e manuais, caso o estudante precise de 

aulas de reforço e ou acompanhamento personalizado poderá contratar 

um profissional da área. 

  

IX. O curso é totalmente a distância? 

R= Sim, o curso ocorre totalmente a Distância, através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. As aulas em tempo real ocorrem na sala de 

aulas on line. 

  

X. Quero fazer o curso, mas desejo saber se é possível revalidar o 

diploma no Brasil; 

R= Não prestamos orientação ou consultoria neste procedimento. 

Orientamos aqueles que desejam documentos especificamente Brasileiro 

que busque cursos que sejam reconhecidos no Brasil. O curso 

estrangeiro é muito bem quisto, principalmente os que são emitidos pelo 

Estados Unidos da América. Sabemos que muitos profissionais possuem 

um grande know how por conta de formações no exterior. 
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XI. Na visão da Legislação Brasileira este curso é ilegal? 

R=  Embora este curso não esteja sob a tutela jurisdicional do Brasil, o 

mesmo não é ilegal na visão da legislação Brasileira. Este assunto já foi 

debatido no Arquivo (Arquivo) com grande abrangência. Porém é real a 

necessidade de maiores explicações, haja vista as (des)informações 

criadas por concorrentes. 

O Próprio Brasil possui programa de Curso de Graduação a distância, 

assim esta descrito do Web Site do Ministério da Educação (Acesse):  

 

"A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 

diversos. Esta definição está presente no Decreto 5.622, de 

19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), que regulamenta o Art. 

80 da Lei 9.394/96 (LDB) ". 

 

 

Orientações Legais 

 

Orientações para Alunos do Curso E-Learning Brasileiros 

 

O Reconhecimento do Curso: 

 

O reconhecimento internacional do Curso que aqui se realiza 

possui duas dimensões. 

 

http://media.wix.com/ugd/6aa1fe_81d5cf392b434009ad15e796d94dc37a.pdf
http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas/educacao-superior-a-distancia
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A primeira, se firma pelo fato de que o direito sindical é valor 

garantido mundialmente, devidamente amparado pela legislação da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

O Brasil é membro efetivo da OIT e assinou a “Declaração da 

OIT  Sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho” – neste 

documento se impõe o direito sindical e à dignidade do trabalho 

exatamente na forma prevista no Art. 5º, Incisos IX e XIII e 170 § Único 

da Constituição Federal. 

(Ver: http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_oit_547.pdf) 

 

A segunda, envolve o princípio de que o direito ao trabalho depende 

da legislação de cada País. Não podemos garantir absolutamente nada a 

este respeito. Ser aceito pelas organizações internacionais 

representativas do direito dos Terapeutas Naturistas é questão intrínseca 

à cada uma destas Instituições. A filiação sindical se impõe como uma 

garantia universal ao direito do trabalhador, mas os Estados são 

soberanos! Em nosso ofício existe uma falta de normas regulamentadoras 

na maioria dos países e, o princípio de que “não há crime sem lei anterior 

que o defina” e de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa, senão em virtude de lei” é uma base aceita por quase todas 

as sociedades. Assim, diremos que nos países membros da OIT há 

flexibilidade para se trabalhar. Mas, repetimos, isto não anula as 

demandas legais próprias de cada Nação, conforme suas especificidades 

direcionadas à área de saúde. Se alguém pretende atuar em outro País, 

deve verificar primeiro com a Embaixada ou Consulado do referido País 

aqui mesmo no Brasil, para conhecer claramente as condições para fazê-

lo. 

  

Qual a Legislação Brasileira para este curso? 

  

Existem duas vertentes de entendimento sobre a legalidade do 

Curso e que se fundem compondo um direito pleno para quem realiza e 

para quem participa e conclui satisfatoriamente este Curso em qualquer 

uma de suas modalidades (Online ou Presencial): 

 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_oit_547.pdf
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Na Constituição Federal se declara que “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei” (Art. 5º, 

Inciso II) e também declara que “não há crime sem Lei anterior que o 

defina e nem pena sem prévia cominação legal” (Art. 5º, Inciso XXXIX) – 

se não existe Lei que regulamente a profissão, o seu exercício não pode, 

de forma alguma, ser proibido por ninguém no Brasil, porque a 

Constituição garante: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer” (Art. 5º, Inciso XIII). Por esta mesma razão – repetimos – a 

inexistência de Lei que imponha as regras e condições para que alguém 

seja um Terapeuta Naturista, a sua prática é absolutamente livre. 

 

Mas, como alguém poderá realizar um ofício ou uma profissão sem 

aprender como ela funciona? É aqui que entra a herança dos mestres da 

Naturologia Clínica Histórica tais como Lezaeta Acharán, Sebastian 

Kneipp, Elle White e Eduardo Alfonso, priores do Prof. Jean Alves Cabral! 

A Constituição Federal declara que “é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença” (Art. 5º, Inciso IX). O Prof. Jean Alves Cabral é um 

Instrutor de Terapias Naturais reconhecido pelo Sindicato e pela 

Associação – que são entidades amparadas pela Constituição Federal. 

Não carece, pelo que determina a Constituição, de qualquer “licença” e 

não pode ser “censurado” por ensinar o seu ofício, o seu método que está 

disposto de forma intelectual, científica, artística e comunicativa. E 

qualquer tentativa de impedir esta atuação é enfrentada da seguinte 

forma: “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais” (Art. 5º, Inciso XLI); e, ainda declara mais: “As 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata.” (Art. 5º, § 1º). Este direito de ensinar um método próprio é uma 

das bases do próprio Estado de Direito, conforme assevera ilustres 

autoridades do Supremo Tribunal Federal ao declararem: 

 

Ministra Elle Gracie e Ministro Teoria Zavascki: “Nem todos os 

ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de 

condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas 

quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida 

inscrição em conselho de fiscalização profissional (RE 414.426, rel. 

min. Ellen Gracie, julgamento em 1º-8-2011, Plenário, DJE de 10-10-

2011.) No mesmo sentido: RE 795.467-RG, rel. min. Teori Zavascki, 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628395
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6242682
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julgamento em 5-6-2014, Plenário, DJE de 24-6-2014, com repercussão 

geral.” 

 

Ministra Carmen Lúcia e Ministro Ayres Brito: “O termo ‘ciência’, 

enquanto atividade individual, faz parte do catálogo dos direitos 

fundamentais da pessoa humana (inciso IX do art. 5º da CF). Liberdade 

de expressão que se afigura como clássico direito constitucional-civil ou 

genuíno direito de personalidade. Por isso que exigente do máximo de 

proteção jurídica, até como signo de vida coletiva civilizada. Tão 

qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação para os misteres 

da Ciência que o Magno Texto Federal abre todo um autonomizado 

capítulo para prestigiá-la por modo superlativo (capítulo de n. IV do título 

VIII). A regra de que ‘O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 

científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas’ (art. 218, caput) é de 

logo complementada com o preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que autoriza 

a edição de normas como a constante do art. 5º da Lei de Biossegurança. 

A compatibilização da liberdade de expressão científica com os 

deveres estatais de propulsão das ciências que sirvam à melhoria das 

condições de vida para todos os indivíduos. Assegurada, sempre, a 

dignidade da pessoa humana, a CF dota o bloco normativo posto no art. 

5º da Lei 11.105/2005 do necessário fundamento para dele afastar 

qualquer invalidade jurídica (Min. Cármen Lúcia). (ADI 3.510, rel. 

min. Ayres Britto, julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-

2010.). 

 

A segunda compreensão é a que se refere ao direito de se realizar 

qualquer Curso no Brasil, com base no texto Constitucional que declara 

objetivamente: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” 

(CF, Artigo 5º, Inciso IX), ou seja, para se ensinar Naturologia Clínica, 

não precisaríamos de qualquer “autorização ou licença” para fazê-lo, 

porque o texto da Carta Magna é claríssimo! 

Porém, esta liberdade só se configura neste contexto, porque não 

existe lei que proíba o ensino de nossa metodologia, o que já não seria o 

caso do ensino da Medicina, da Enfermagem (e outras áreas) que estão 

previstas em lei quanto ao modus operandi das mesmas! 

 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723
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Isto assevera novamente o STF nestes termos: 

 

“O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação 

constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por 

tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita 

restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode 

criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio 

constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em 

sentido formal” (AC1.033-AgR-QO, rel. min. Celso de Mello, julgamento 

em 25-5-2006, Plenário, DJ de 16-6-2006.) 

 

A clareza desta exposição se dá por conta do texto da Constituição 

que explicita: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei” (Art. 5º, Inciso II). Ainda mais, não havendo 

regulamentação para a atividade de Terapeuta Naturista, e entendendo 

que está “regulamentação” só pode ser feita nos termos do Artigo 22º 

(Inciso XVI) da Constituição Federal, o ser humano/trabalhador que 

desejar atuar na área de Terapias Naturais fica livre para buscar seu 

sustento nesta atividade. O Estado está proibido de interpor-se ao direito 

à esta liberdade garantida, por este expediente, na força da Lei. 

 

Ora, efetivamente se qualquer pessoa quiser ser treinada por um 

Mestre da Naturologia Clínica para o ofício proposto, pode invocar a 

mesma Constituição Federal onde se declara: “é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer” (Artigo 5º, Inciso XIII) e ainda como se 

declara no Artigo 170, § Único: “É assegurado a todos o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de 

órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” – ficando claro neste 

último texto que “não se depende de autorização de órgãos públicos” 

porque efetivamente não tem Lei ainda estabelecida.  

  

 

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1033&CLASSE=AC%2DAgR%2DQO&cod_classe=1309&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2237
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Diz o Supremo Tribunal Federal: 

 

“O art. 5º, XIII, da CF é norma de aplicação imediata e eficácia 

contida que pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. 

Inexistindo lei regulamentando o exercício da atividade profissional dos 

substituídos, é livre o seu exercício.” (MI 6.113-AgR, rel. min. Cármen 

Lúcia, julgamento em 22-5-2014, Plenário, DJE de 13-6-2014.)” 

 

“(…) constitui ilegalidade reparável pela via do habeas corpus fazer 

com que alguém responda pelo exercício ilegal de uma profissão que 

ainda não foi regulamentada. (…) Condição sem a qual fica inviabilizado, 

neste caso concreto, o manejo da ação penal com base no art. 47 da LCP, 

por se tratar de ‘norma penal em branco, que depende da indicação de 

lei que estabeleça as condições para o exercício de determinada atividade’ 

(…).” (HC 92.183, voto do rel. min. Ayres Britto, julgamento em 18-3-

2008, Primeira Turma, DJE de 23-5-2008.)” 

 

É princípio primário do Direito e da Justiça que, o Estado só pode 

atuar onde existe o império da Lei e o povo pode atuar exatamente onde 

não está estabelecida a Lei, porque onde ela estiver o povo não é livre, 

mas sujeito às suas determinações! E a Lei é claríssima: sem existência 

da Lei de Regulamentação das Terapias Naturais, ninguém pode impedir 

o trabalhador de atuar nesta área, nem o Estado que a si mesmo se 

restringiu com o que está determinado no Artigo 170 § Único da 

Constituição Federal! 

 

A terceira via de compreensão da validade legal deste Curso é que 

ele está em perfeita harmonia com o que se declara no Artigo 8º (Inciso I) 

da Constituição Federal: “a lei não poderá exigir autorização do Estado 

para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 

vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização 

sindical” – e isto significa que o Poder Público, pelo simples fato de não 

haver criado uma Lei que regulamente a profissão de Terapeuta 

Naturista, exatamente porque não tem “diretrizes curriculares” para o 

Curso de Formação de Terapeutas Naturistas, não pode se impor na 

exigência de uma formação padrão de qualquer tipo, porque 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6157106
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=528789
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efetivamente, esta atribuição só pode ser realizada pelo Estado se ele tiver 

a Lei que diz como ele deve fazê-lo. Desta maneira, não podem sofrer 

interferência e intervenção em sua organização – determinam 

conjuntamente que os trabalhadores que estiverem dentro de seus 

padrões de Certificação, estão aptos a trabalhar “debaixo dos seus 

guarda-chuvas” institucionais que representam a “defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas” (Artigo 8º, Inciso III da CF) e ainda “têm 

legitimidade para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente” (Artigo 5º, Inciso XXI da CF). 

 

“O direito à plena liberdade de associação (art. 5º, XVII, da CF) está 

intrinsecamente ligado aos preceitos constitucionais de proteção da 

dignidade da pessoa, de livre iniciativa, da autonomia da vontade e da 

liberdade de expressão. Uma associação que deva pedir licença para 

criticar situações de arbitrariedades terá sua atuação completamente 

esvaziada” (HC 106.808, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 9-4-

2013, Segunda Turma, DJE de 24-4-2013.) 

 

Não resta a menor dúvida de que nosso Curso é um Curso Livre, 

nos exatos termos explicitados aqui e nas questões “1, 2 e 3” – porém, 

abre uma oportunidade para o exercício de uma profissão ainda não 

regulamentada e, só pode haver esta regulamentação pela União, 

conforme dispõe o Art. 22, Inciso XVI da Constituição Federal que impõe 

que apenas e tão-somente a União tem privativamente este Poder, ou 

seja, depende do Congresso Nacional e da Sanção Presidencial. 

  

 

 

A Ocupação de Terapeuta Naturista é reconhecida pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego? 

 

Há uma diferença entre a palavra “reconhecimento” e 

“regulamentação”! Está em qualquer dicionário: “Reconhecimento: ação 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3684450
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ou efeito de averiguar; exame, verificação; “Regulamentação: conjunto 

das medidas legais ou normativas que regem um assunto, uma 

instituição, um instituto”. 

 

O Ministério do Trabalho baixou um documento que pode ser 

amplamente consultado, é a Portaria MT/397 de 09/10/2002 – “Aprova 

a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO/2002, para uso em todo 

território nacional e autoriza a sua publicação. Nesta Portaria está 

sentenciado: 

“Art. 2º – Determinar que os títulos e códigos constantes na Classificação 

Brasileira de Ocupações – CBO/2002, sejam adotados; 

 

I. nas atividades de registro, inscrição, colocação e outras desenvolvidas 

pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE); 

II. na Relação anual de Informações Sociais – (RAIS); 

III. nas relações dos empregados admitidos e desligados – CAGED, de 

que trata a Lei Nº 4923, de 23 de dezembro de 1965; 

IV. na autorização de trabalho para mão-de-obra estrangeira; 

V. no preenchimento do comunicado de dispensa para requerimento do 

benefício Seguro Desemprego (CD); 

VI. no preenchimento da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS no campo relativo ao contrato de trabalho; 

VII. nas atividades e programas do Ministério do Trabalho e Emprego, 

quando for o caso”. 

Bastaria declarar que a atividade de Terapeuta Naturista está 

devidamente classificada na CBO nº 3221/25 e ponto final no 

quesito reconhecimento. Mas, temos a questão da regulamentação. 

A Constituição Federal declara no Artigo 5º, Inciso IX: “é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer (Artigo 5º, Inciso XIII); e, 

ainda declara no Artigo 170, § Único: “É assegurado a todos o livre 

exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” 
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Então, podemos compreender que: 

 

(1) Se há uma Lei que regulamente a profissão, a sua realização 

dependerá do que está Lei especificar – se há ou não Conselho Federal, 

normas do Estado, etc. – No caso da profissão de Terapeuta Naturista 

não existe Lei; 

(2) Em decorrência desta situação, vale o reconhecimento do Ministério 

do Trabalho, para acabar com qualquer dúvida de que a atividade é 

respeitada pelo Estado de Direito. Inclusive, numa busca simples pela 

CBO, se verificará que todas as demais profissões de saúde estão listadas 

nela, em pé de igualdade no mesmo dispositivo normativo. Esta 

Classificação (CBO) foi criada pela CONCLA (http://concla.ibge.gov.br/) 

e nela estão todos os profissionais de saúde que podem existir com o 

devido reconhecimento da República. Os Terapeutas Naturistas estão 

classificados no número CBO/3221-25, os médicos, por exemplo, na 

CBO/2251. É importante que, os interessados verifiquem no Site Oficial 

do Ministério do Trabalho o que representa[1] a CBO (clique AQUI); 

(3) O trabalhador de Terapias Naturais poderá ascender à sua ocupação 

através de três expedientes: 

(3.1.) Sendo contratado para este ofício através da Carteira de Trabalho 

(CLT) ou Contrato de Prestação de Serviços Autônomos. 

(3.2.) Estabelecendo um Consultório como Profissional Liberal. 

(3.3.) Estabelecendo-se como um Empreendedor da área, criando uma 

empresa ou um SPA, Clínica, etc. 

Em todos estes casos, é importante salientar que além da CBO que 

identifica e qualifica o Terapeuta Naturista, dando-lhe reconhecimento e 

igualdade com todos os demais trabalhadores brasileiros não atrapalha 

a clareza solar do CNAE – Cadastro Nacional de Atividades 

Econômicas que, no seu número de Registro nº 8.690-9/01 indica (para 

conferir este item, clique AQUI: “Atividades de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde Humana” – daí, para quem tem a dificuldade 

de entender o que significa esta atividade, basta uma visita no Site do 

Ministério da Saúde para conhecer a Portaria 971 de 03/05/2006 (clique 

AQUI para conferir este item: que “Cria a Coordenação Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares”, com uma Política Nacional de 

http://concla.ibge.gov.br/
http://naturologiaclinica.org/educacao/legalidade/#_ftn1
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf
http://www.cnae.ibge.gov.br/subclasse.asp?TabelaBusca=CNAE_201@CNAE%202.0%20-%20Classes%20Atualizada%20%28Res%2002/2010%29@0@cnae@0&codsubclasse=8690-9/01&codclasse=86909&codgrupo=869&CodDivisao=86&CodSecao=Q
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html
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Ações nesta área – que contemplam a presença óbvia do Terapeuta 

Naturista. 

 

[1] Para se ter uma ideia da importância da CBO veja-se o que declara o 

Site Oficial: “A função enumerativa da CBO é utilizada em registros 

administrativos como a Relação Anual de Informações Sociais – Rais, 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, Seguro 

Desemprego, Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física – Dirpf, 

dentre outros. Em pesquisas domiciliares é utilizada para codificar a 

ocupação como, por exemplo, no Censo Demográfico, na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad e outras pesquisas de 

institutos de estatísticas como o IBGE e congêneres nas esferas dos 

estados e dos municípios. A função descritiva é utilizada nos serviços de 

recolocação de trabalhadores como o realizado no Sistema Nacional de 

Empregos – Sine, na elaboração de currículos e na avaliação de formação 

profissional, nas atividades educativas das empresas e dos sindicatos, 

nas escolas, nos serviços de imigração, enfim, em atividades em que 

informações do conteúdo do trabalho sejam requeridas. 

 

(Ver: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf). 

  

A Ocupação de Naturopata ou Naturologo está Regulamentada? 

 

Primeiro, não, não está regulamentada. Segundo: há iniciativas 

na direção da regulamentação que estão em andamento. 

A regulamentação só pode ser feita pela União, conforme se declara 

no texto Constitucional: “Compete privativamente à União legislar sobre: 

(…) XVI- organização do sistema nacional de emprego e condições para o 

exercício de profissões (Artigo 22º, Inciso XVI da CF). 

Então, o único caminho para a devida regulamentação está nas 

mãos dos Deputados Federais que devem votar o Projeto de Lei, depois 

enviar para o Senado aprovar e, sendo aprovado, retorna para a Câmara 

Federal para a devida formalidade que vai à sanção presidencial, e que 

http://naturologiaclinica.org/educacao/legalidade/#_ftnref1
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf
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fica sob a observação da Constitucionalidade do Supremo no prazo 

regimental. 

 

Na atualidade tramitam no Congresso Nacional os seguintes Projetos de 

Lei: 

 

 Projeto de Lei nº 6.959/2010 – Dispõe sobre a regulamentação da 

Profissão de Terapeuta Naturista” – ver 

em:http://www.sinaten.com.br/paginas/boletim/ler_boletim.php

?codigo=37 

 Projeto de Lei nº 64/2009 (Senado) – Dispõe Sobre a 

Regulamentação da Profissão de Terapeuta, Criação do Conselho 

Federal de Terapeutas – ver 

em:http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=6

1207 

 Projeto de Lei nº 3.804/2012 – Dispõe sobre a Regulamentação 

da Profissão de Naturologista – ver 

em:http://www.camara.gov.br/sileg/integras/995789.pdf 

 Projeto de Lei nº 5.257/2005 – Dispõe sobre a Regulamentação 

da Profissão de Naturólogo (já arquivada e substituída pelo 

Projeto de Lei nº 6.959/2010). 

 

Fonte: http://naturologiaclinica.org/ (Direitos reservados ao site e ao 

Autor, com algumas modificações) 

 

http://www.sinaten.com.br/paginas/boletim/ler_boletim.php?codigo=37
http://www.sinaten.com.br/paginas/boletim/ler_boletim.php?codigo=37
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=61207
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=61207
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/995789.pdf
http://naturologiaclinica.org/

