
Relação de documentos para inscrição de farmacêutico 
 
A. Para inscrição definitiva: diploma frente e verso e todos os documentos citados 

abaixo exceto o item B; 
 
B. Para inscrição provisória: Certidão original expedida pela universidade ou faculdade 

comprovando a conclusão do curso e a data em que colou grau, comprovando 
também que o diploma encontra-se em fase de emissão ou registro e que conste a 
data de publicação no Diário Oficial da União do ato de reconhecimento do curso e 
ainda todos os documentos citados abaixo;  

 
C. Cópia do Histórico Escolar do Curso de bacharelado em Farmácia, Farmácia-

Bioquímica ou Farmácia Industrial de acordo com a Resolução CFE nº 4 de 
01/07/1969 ou com formação de acordo com a Resolução CNE/CES nº 2 de 
19/02/2002 ou Resolução CNE/CES nº 6 de 19/10/2017, de Instituição de Ensino 
Superior devidamente reconhecida pelo órgão competente; 

 
D. Requerimento de inscrição online, a ser preenchido no ato da inscrição;  
 
E. Cópia dos documentos pessoais:  

 Documento de Identificação Oficial com foto ( RG, CNH, Carteira de Trabalho) 
com no máximo 10 anos de emissão.  

 CPF; 
 Título de eleitor; 
 Certificado de reservista (homem); 
 Certidão de casamento, caso haja troca de nome; 

 
F. Informar o grupo sanguíneo e fator RH. 
 
Avisos importantes:  
O CRF/MG só pode aceitar inscrição de curso já reconhecido pelo MEC de acordo com 
as determinações legais vigentes (Resolução 638/2017/CFF). 
 
A inscrição é realizada de forma online no site do CRFMG:  
https://www.crfmg.org.br/crftech/servicos/1 
 
A boleta da anuidade será encaminhada por email. A todo profissional inscrito é 
obrigatório o pagamento de anuidade aos Conselhos de Farmácia.  
 
O comparecimento presencial somente após a conclusão da inscrição online, 
confirmada por email.  
 
De acordo com o Art. 29 da Resolução 638/17 do CFF, o CRF/MG não fará inscrição 
provisória de profissionais estrangeiros ou egressos de curso no exterior. 


