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DECISÃO COREN/SC Nº 015/2020 DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

 

 

Revoga ad referendum as Decisões 04 e 05/2020 e 

institui a prestação de serviços on-line para o 

Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro do 

Coren/SC. 

 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e conjunto 

com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela 

Lei nº 5.905/1973 e, nos termos do Regimento Interno do Regional aprovado pela Decisão 

Coren/SC nº 011/2014 e homologação pela Decisão Cofen nº 117/2015. 

 

Considerando a competência estabelecida à Diretoria do Coren/SC no art. 38, XXXI, do 

Regimento Interno do Regional, de resolver, “ad referendum” do Plenário os casos que, 

embora de competência daquele, não possam, pela sua urgência, aguardar o decurso de prazo 

regimental de sua convocação extraordinária. 

Considerando o encerramento dos prazos estipulados nas Resoluções Cofen nº 630 e 

631/2020; 

 

Considerando os resultados satisfatórios nos processos de trabalho do Departamento de 

Registro, Inscrição e Cadastro (DRIC) do Coren/SC relativos aos serviços on-line oferecidos 

aos profissionais de Enfermagem;  

  

DECIDE: 

 

Art. 1º Revogar as Decisões Coren/SC nº 04/2020 e 05/2020. 

 

Art. 2º Instituir no âmbito do Coren/SC a prestação de serviços pela internet relativo à 

inscrição definitiva principal/secundária/remida, reinscrição, transferência e registro de título 

de especialista que serão desenvolvidos nos seguintes termos:  

 

I - Admitir o recebimento eletrônico de requerimentos de serviços para conferência previa;  

 

II - Admitir o recebimento eletrônico de cópia dos documentos exigidos pela Resolução 

Cofen nº 560/2017 alterada pela Resolução Cofen nº 580/2018 para instrução e análise prévia 

com vistas à posterior decisão de requerimentos;  

 

III - No processo de análise dos requerimentos, o Coren/SC verificará as informações 

apresentadas em consultas eletrônicas disponibilizadas por sites de órgãos oficiais e listas de 

formandos enviadas pelas instituições de ensino; 
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IV - O envio dos boletos de anuidades, bem como a comunicação sobre documentos 

pendentes ou troca de outras informações necessárias à conclusão do procedimento solicitado 

poderão ser realizados por meio eletrônico. 

 

§ 1º O envio dos documentos de forma eletrônica, não desobriga o profissional de comparecer 

à Sede ou Subseção para apresentação da documentação original para a emissão da Carteira 

de Identidade Profissional, bem como realizar o pagamento da taxa de emissão de carteira e 

do serviço de inscrição.  

 

§ 2º A emissão da Carteira de Identidade Profissional está condicionada ao comparecimento 

do profissional para autenticação de cópias mediante apresentação de documentos originais e 

coleta de dados biométricos. 

 

§ 3º Os documentos originais devem ser idênticos aos enviados eletronicamente, salvo quando 

apresentado boletim de ocorrência que comprove perda, roubo ou extravio. 

 

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser homologada pelo 

Plenário do Coren/SC. 

 

Florianópolis, 04 de setembro de 2020. 

 

Enf. Msc. Helga Regina Bresciani Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

Coren/SC 29.525 Coren/SC 118.510 

Presidente  Secretária 

  

 

 

 

 


