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INSCRIÇÃO DEFINITIVA SEM DIPLOMA  
(Resolução COFEN nº 476/2015) 

 
É aquela concedida pelo Conselho Regional de Enfermagem ao profissional 
Enfermeiro que apresentar documento que comprove colação de grau emitido por 
Instituição de Ensino Superior reconhecida ou em regular processo de 
reconhecimento junto ao MEC, determinando prazo para apresentação do diploma 
sob pena de suspensão da inscrição. 

 
Documentos necessários:  
 
Documento que comprove a colação de grau, emitido pela Instituição de Ensino 
Superior formadora, histórico escolar, acompanhado da relação dos formandos da 
instituição de ensino superior, reconhecida ou em regular processo de reconhecimento 
junto ao MEC, que deverá ser previamente encaminhada pela instituição de ensino 
superior e protocolada junto ao Conselho Regional de Enfermagem em que situada. 
  
Original e cópia do RG*, CPF, Título de eleitor e comprovante da última eleição (1° e 
2° turno) ou certidão de quitação eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral;  
 
* Caso apresente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de 
identidade, necessariamente, deverá apresentar outro documento que comprove a 
naturalidade.  
 
Original e cópia do Comprovante de residência com CEP atualizado no nome do 
requerente. Caso esteja em outro nome, o profissional deverá firmar declaração de 
residência no momento de seu atendimento no COREN-BA;  
 
Original e cópia da Certidão de casamento, se casada (o);  
 
Original e cópia da Quitação com o serviço militar (sexo masculino com idade até 45 
anos);  
 
01 foto 3x4 (SOMENTE NAS SUBSEÇÕES), com fundo branco, recente e sem uso 
anterior (colocar o nome no verso);  
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
 
Fica estabelecido o prazo limite de (01) um ano, improrrogável, para que o 
enfermeiro apresente o diploma devidamente registrado; Esgotado o prazo de 01 
(um) ano sem a apresentação do diploma, o Conselho Regional de Enfermagem 
suspenderá automaticamente a inscrição e tomará as providências necessárias para 
apurar o eventual exercício ilegal da profissão. 
 
Ao profissional que apresentar o diploma registrado dentro do prazo de que trata o 
caput deste artigo fica assegurada a isenção da taxa de expedição da nova 
CIP(carteira de identidade profissional). 
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No ato da inscrição será gerado um boleto que deverá ser pago em agências 
bancárias ou casas lotéricas. (Para saber o valor correspondente, consultar o 
Setor de Registro e Cadastro Profissional); 
 
É OBRIGATÓRIO votar nas eleições do COREN-BA que ocorrem a cada 03 anos. 
Caso o profissional não vote e não justifique sua ausência na eleição, dentro do prazo 
estipulado pelo COFEN para justificativa, será gerada multa no valor de 01 (uma) 
anuidade;  
 
A Inscrição Definitiva emitida pelo COREN-BA deverá ser mantida ativa para atuação 
profissional. Em caso de mudança para outro estado, o profissional deverá requerer a 
sua TRANSFERÊNCIA ou INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA junto ao COREN de destino. 
Para tanto, o profissional deverá apresentar certidão expedida pelo Conselho de 
origem. 
 
Não serão considerados documentos incompletos, ilegíveis, com emenda ou 
rasura. 


