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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 007/CT/2018 

 

Assunto: Inscrição Profissional junto ao Conselho Regional de Enfermagem 

Palavras-chave: Inscrição; Profissionais; Conselho de Enfermagem 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC: 

  

Caso eu conclua o curso de Enfermagem, nos próximos 5 anos e comparecer ao Coren/SC 

com diploma de conclusão de curso reconhecido pelo MEC, o Coren/SC emite a carteirinha 

em bacharel de Enfermagem?  

 

II – Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Conforme o Anexo da Resolução Cofen Nº 560/2017 Normas Administrativas para Registro 

de Títulos, Concessão de Inscrição, Inscrição Remida, Suspensão de Inscrição, Cancelamento 

de Reinscrição, Inscrição Secundária, Substituição e Renovação da Carteira Profissional de 

Identidade e Transferência de Inscrição, consta: 

Art. 1º. É livre o exercício da Enfermagem em todo o Território Nacional, observadas as 

disposições das Leis nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e 

nº. 7.498, de 25 de junho de 1986, bem como o Decreto 94.406, de 08 de junho de 1987.  

     § 1º. O registro de título e a inscrição profissional serão requeridos no Conselho Regional 

de Enfermagem da jurisdição em que ocorrerá o exercício profissional. 

Art. 3º. É vedado o registro e a inscrição aos portadores de diplomas de tecnólogo e aos 

egressos de cursos que não estejam de acordo com as normas do sistema educacional.  

Art. 5º. Os profissionais de Enfermagem serão inscritos em quadros distintos, observado o 

seguinte:  

   a) Quadro I - Enfermeiro e Obstetriz;  

   b) Quadro II - Técnico de Enfermagem;  

   c) Quadro III - Auxiliar de Enfermagem e Parteira.  
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Art. 6º. As habilitações e qualificações dos profissionais de Enfermagem são indicadas pelas 

seguintes siglas:  

   a) ENF - Enfermeiro;  

   b) OBST - Obstetriz;  

   c) TE - Técnico de Enfermagem;  

   d) AE - Auxiliar de Enfermagem;  

   e) PAR - Parteira.  

CAPÍTULO III DO REGISTRO DE TÍTULOS  

Art. 8º. Registro de títulos é o procedimento pelo qual o Conselho Regional de Enfermagem, 

após análise dos documentos que instruem o pedido, transcreve para o sistema informatizado 

os dados necessários e previstos nesta norma.  

Art. 9º. O Conselho Regional de Enfermagem fará análise do título e dos documentos 

apresentados, para fins de registro e inscrição.  

Art.10. Para o controle do cadastro único, o Conselho Federal de Enfermagem - Cofen 

receberá dos Conselhos Regionais de Enfermagem os dados dos profissionais por meio 

digital, através de um sistema de informação, ocasião em que fornecerá o número de registro, 

sequencial e nacional, em cada um dos quadros previstos nesta norma.  

CAPÍTULO IV DA INSCRIÇÃO PROFISSIONAL  

Art. 11. A inscrição é o ato pelo qual o Conselho Regional de Enfermagem confere legalidade 

ao profissional para o exercício da atividade de Enfermagem.  

   Parágrafo único. O Conselho Regional de Enfermagem terá prazo máximo de 30 (trinta) 

dias para deferir os pedidos de inscrições e disponibilizar a carteira profissional de identidade.  

CAPÍTULO V DO PROCESSAMENTO DAS INSCRIÇÕES SEÇÃO I INSCRIÇÃO 

COM DIPLOMA/CERTIFICADO  

Art. 15. O requerimento dirigido ao Conselho Regional de Enfermagem, para obtenção de 

qualquer tipo de inscrição por meio físico ou digital, será obrigatoriamente firmado pelo 

interessado e conterá as seguintes informações: (ANEXO IV)  

I. Nome completo e, se houver, nome social; II. Filiação; III. Nacionalidade; IV. 

Naturalidade; V. Estado civil; VI. Data de nascimento; VII. Sexo; VIII. Número do CPF; IX. 

Número do título de eleitor, zona e seção; X. Número do certificado de reservista; XI. 
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Número da Identidade civil ou de outro documento com valor legal, no qual conste data de 

emissão e o órgão emitente; XII. Endereço residencial completo e comprovado (rua, número, 

complemento, bairro, CEP, município e estado); XIII. Telefone fixo e celular, se possuir; 

XIV. Endereço comercial (rua, número, complemento, bairro, CEP, município e estado), se 

possuir; XV. Endereço eletrônico (e-mail), se possuir; XVI. Nome da Instituição de Ensino e 

data de Conclusão do Curso.  

    Parágrafo único. Constará ainda do requerimento o código de barras e termo de 

compromisso firmado pelo interessado, de que manterá atualizados seus endereços, 

residencial e profissional (art. 12 da Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955 e Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem) e 01 (uma) fotografia recente em formato 3x4, quando 

necessário.  

Art. 17. Além dos documentos referidos no artigo anterior, o requerimento de inscrição será 

instruído com o original e cópia do diploma para Enfermeiro, Obstetriz ou Técnico de 

Enfermagem; original e cópia do certificado de conclusão do curso para o Auxiliar de 

Enfermagem de acordo com os artigos 6º, 7º, 8º e 9º. da Lei 7.498, de 25 de junho de 1986.  

    § 1º. Na hipótese de instituição de ensino extinta o interessado deverá apresentar a 

“Certidão de Inteiro Teor” expedida pelos Órgãos da Educação.  

   § 2º. É obrigatória a apresentação do número do cadastro do SISTEC (Sistema Nacional de 

Informação da Educação Profissional e Tecnológica) nos diplomas de nível médio e 

certificado de Auxiliar de Enfermagem, para que os mesmos tenham validade nacional, para 

fins de exercício profissional.  

Art. 19. O requerimento de inscrição somente será deferido se formulado no prazo máximo de 

1 (um) ano contado da colação de grau ou da conclusão do curso.  

Art. 20. A carteira profissional de identidade expedida nos termos desta seção, terá validade 

de 1 (um) ano contado da data de sua emissão.  

    Parágrafo único. A contagem do prazo a que se refere o caput do artigo não se interrompe 

nos casos de transferência ou inscrição secundária.  

Art. 21. Fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano, contado da data de emissão da carteira 

profissional de Enfermagem, para que o profissional apresente ao Conselho Regional de 

Enfermagem, em que esteja inscrito, o diploma ou certificado para registro.  
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    § 1º O prazo a que se refere o caput do presente artigo é improrrogável.  

    § 2º Expirado o prazo referido no artigo 20 sem a apresentação do diploma ou certificado 

registrados, o Conselho Regional de Enfermagem procederá à suspensão da inscrição, 

adotando as medidas necessárias para apuração de eventual exercício irregular da profissão.  

Art. 23. O Conselho Regional de Enfermagem ao qual apresentado o diploma ou certificado 

registrados deverá encaminhar os dados de registro ao Conselho Federal, por meio eletrônico. 

Art. 24. Fica assegurada, ao profissional que respeitar o prazo estabelecido pelo artigo 20, a 

isenção da taxa de expedição da carteira profissional de identidade. 

Ante ao exposto o Coren – SC conclui que: se o diploma estiver de acordo com as normas e 

legislações vigentes, proveniente de instituição devidamente reconhecida pelo MEC, a 

carteira profissional será expedida. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 02 de março de 2018. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 02/03/2018. 

 

III - Bases da consulta: 

 

COFEN, Anexo da Resolução Cofen Nº 560/2017 Normas Administrativas para Registro de 

Títulos, Concessão de Inscrição, Inscrição Remida, Suspensão de Inscrição, Cancelamento d 

Reinscrição, Inscrição Secundária, Substituição e Renovação da Carteira Profissional de 

Identidade e Transferência de Inscrição. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

content/uploads/2017/10/Resolu%C3%A7%C3%A3o-560-2017-Anexo-MANUAL-DE-

PROCEDIMENTOS-ADMINISTRATIVOS.pdf 


