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O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão, mantendo seu 

compromisso com a transparência e assegurando o direito garantido aos profissionais 

farmacêuticos em sua jurisdição, deixa aqui as seguintes informações e esclarecimentos sobre 

a INSCRIÇÃO REMIDA, REGISTRO DE TÍTULOS (apostilamento), 

TRANSFERÊNCIA e  INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA, conforme Resoluções do CFF nº 

589, 28 de novembro de 2013, nº 638,  24 de março de 2017 e nº 651, 30 de novembro de 

2017:  

1 - INSCRIÇÃO REMIDA - É aquela concedida por solicitação do profissional que atenda 

aos seguintes requisitos: 

a) idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos; 

b) contribuição mínima de 30 (trinta) anos no Conselho Regional de Farmácia; 

c) estar quite no Conselho Regional de Farmácia; 

d) não estar suspenso ou respondendo processo ético-disciplinar. 

 

- O profissional com inscrição remida fica dispensado (ISENTO) do pagamento da 

anuidade. 

-  O profissional que possuir doenças incapacitantes, mediante comprovação por laudo 

de uma junta médica oficial atestando o referido diagnóstico, assim como o tratamento e 

a impossibilidade do exercício laboral, também poderá SOLICITAR a inscrição 

remido. 

 

-  Requerida a transformação, será feita, na carteira profissional, a anotação respectiva, 

vistada pelo Presidente e pelo Secretário-Geral do Conselho Regional de Farmácia, ou 

seus substitutos regimentais, da qual constará a indicação do registro da Inscrição 

Remida e a data da concessão. 

2 - REGISTRO DE TÍTULOS (apostilamento) - Procedimento que se aplica ao 

profissional farmacêutico que concluiu curso de especialização lato sensu em Instituição de 

Ensino Superior (IES) credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) ou curso livre em 

instituição não educacional credenciada no Conselho Federal de Farmácia, bem como, 
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curso livre reconhecido pelo mesmo ou recebeu certificado do concurso de título de 

Sociedade ou Associação credenciada pelo Conselho Federal de Farmácia ou conclusão do 

curso de pós-graduação stricto sensu avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou 

concluiu residência na área de oncologia ou perfusão sanguínea* e SOLICITA o registro 

do título em sua carteira de identidade profissional - marrom. 

- Documentos Necessários: I - Certificado de Conclusão de Curso: Original e 2 vias de 

cópia simples ou cópia autenticada e 2 vias de cópia simples. II - Histórico escolar do 

curso: Original e 2 vias de cópia simples ou cópia autenticada e 2 vias de cópia simples. 

III - Carteira de Identidade Profissional: Original 

* - Documentos Necessários - Registro de Título - Residência na área de oncologia 

ou perfusão sanguínea: I - Diploma de residência na área de oncologia ou perfusão 

sanguínea: Original e 2 vias de cópia simples ou cópia autenticada e 2 vias de cópia 

simples. II - Carteira de Identidade Profissional: Original. Requisitos: A residência em 

perfusão sanguínea, deverá ter sido realizada com o mínimo 400 (quatrocentas) horas 

teóricas e 800 (oitocentas) horas práticas, totalizando 1.200 (um mil e duzentas) horas e 

com, no mínimo, 100 (cem) perfusões com supervisão em bloco cirúrgico, na atividade 

de perfusão, de acordo com a Resolução CFF 666/2018. 

3 – TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO CRF-MA PARA OUTRO CRF - 

Procedimento que se aplica ao profissional farmacêutico ou técnico de laboratório de análises 

clínicas com inscrição provisória ou definitiva ativa no CRF-MA que solicita a transferência 

para o CRF de outra jurisdição. Observação: Caso o farmacêutico esteja vinculado a algum 

estabelecimento, deverá protocolar a baixa antes da transferência. 

- Documentos Necessários: I - Carteira de Identidade Profissional (quando a inscrição 

for definitiva): Original. II - Cédula de Identidade Profissional: Original. 

4 - INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA - Procedimento que se aplica ao profissional farmacêutico 

que possui registro/inscrição em outra jurisdição, e exerce suas atividades profissionais no 
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Estado do Maranhão. Observação: O farmacêutico não terá direito a voto e nem a ser votado 

no Conselho Regional de Farmácia onde possuir inscrição secundária. 

- Documentos Necessários: I - Carteira de Identidade Profissional: Original. No caso 

de extravio, furto ou roubo da carteira, deverá apresentar cópia do Boletim de 

Ocorrência. II -Diploma: Original e cópia simples ou cópia autenticada, tamanho A4, 

frente e verso, ou ainda, cópia certificada digitalmente. III - Histórico Escolar da 

Instituição de Ensino: Original e cópia simples ou cópia autenticada, ou ainda, cópia 

certificada digitalmente. Caso o curso tenha sido iniciado em uma Instituição e 

concluído em outra, deverá apresentar o Histórico Escolar de cada Instituição. 

Entretanto, se no último histórico, constar um resumo das matérias e as respectivas 

Instituições de Ensino, não será necessário apresentar todos os Históricos, somente o 

último. IV - 1 Foto 3x4 ou 2 Fotos 3x4 quando solicitada a 2ª. Via da Carteira de 

Identidade Profissional: Fotos coloridas com fundo branco, de frente e recentes. Não 

serão aceitas fotos digitalizadas ou reaproveitadas. V - RG, CPF (opcional) e Título de 

Eleitor: Original e cópia simples ou cópia autenticada. VI - Certidão fornecida pelo 

Conselho Regional de Farmácia de Origem: Original e cópia simples ou cópia 

autenticada. Informando que o profissional não se encontra suspenso ou eliminado, 

mencionando a sua atividade atual e razão social do estabelecimento, ou nome da 

instituição, endereço e horário de trabalho.   VII - Certidão de casamento ou averbação: 

Original e cópia simples ou cópia autenticada. Apresentar caso tenha alterado o nome. 

 


