
OFÍCIO 189

  

A Sra. Janaína Érika Dias de Oliveira

Instituto Ensinar Brasil

  

Prezada Senhora,

 

Em resposta ao documento encaminhado a esta Autarquia, datado de 

29/09/2020, solicitando: “esclarecimento em relação a possível cerceamento do 

direito dos alunos do curso de farmácia, bem como quanto a afirmação de rejeição 

aos alunos da instituição para r

seguintes esclarecimentos:

 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Farmácia, 

autarquia Federal criada pela Lei 3.820/60, é uma entidade incumbida no controle e 

na fiscalização da atividade p

observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem 

atividades profissionais farmacêuticas em Minas Gerais.

 

A inscrição de farmacêutico nos quadros dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, é regida atualmente pela Res. 638/2017 do Conselho Federal de 

Farmácia, que assim dispõe:

 

que pretenda exercer atividades profissionais farmacêuticas no país, fica obr

inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) da respectiva unidade federativa.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO 189/2021

A Sra. Janaína Érika Dias de Oliveira

Instituto Ensinar Brasil

Prezada Senhora,

Em resposta ao documento encaminhado a esta Autarquia, datado de 

29/09/2020, solicitando: “esclarecimento em relação a possível cerceamento do 

direito dos alunos do curso de farmácia, bem como quanto a afirmação de rejeição 

aos alunos da instituição para r

seguintes esclarecimentos:

 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Farmácia, 

autarquia Federal criada pela Lei 3.820/60, é uma entidade incumbida no controle e 

na fiscalização da atividade p

observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem 

atividades profissionais farmacêuticas em Minas Gerais.

 

A inscrição de farmacêutico nos quadros dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, é regida atualmente pela Res. 638/2017 do Conselho Federal de 

Farmácia, que assim dispõe:

 

“ Art. 1° 

que pretenda exercer atividades profissionais farmacêuticas no país, fica obr

inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) da respectiva unidade federativa.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

/2021/DIR/CRFMG

A Sra. Janaína Érika Dias de Oliveira

Instituto Ensinar Brasil

 

Prezada Senhora,

 

Em resposta ao documento encaminhado a esta Autarquia, datado de 

29/09/2020, solicitando: “esclarecimento em relação a possível cerceamento do 

direito dos alunos do curso de farmácia, bem como quanto a afirmação de rejeição 

aos alunos da instituição para r

seguintes esclarecimentos:

 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Farmácia, 

autarquia Federal criada pela Lei 3.820/60, é uma entidade incumbida no controle e 

na fiscalização da atividade p

observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem 

atividades profissionais farmacêuticas em Minas Gerais.

A inscrição de farmacêutico nos quadros dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, é regida atualmente pela Res. 638/2017 do Conselho Federal de 

Farmácia, que assim dispõe:

“ Art. 1° - A pessoa física definida no artigo 14 da Lei Federal nº 3.820/60 e 

que pretenda exercer atividades profissionais farmacêuticas no país, fica obr

inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) da respectiva unidade federativa.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete da Presidência 

DIR/CRFMG

 

A Sra. Janaína Érika Dias de Oliveira

 

Em resposta ao documento encaminhado a esta Autarquia, datado de 

29/09/2020, solicitando: “esclarecimento em relação a possível cerceamento do 

direito dos alunos do curso de farmácia, bem como quanto a afirmação de rejeição 

aos alunos da instituição para registro profissional futuro”, apresentamos os 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Farmácia, 

autarquia Federal criada pela Lei 3.820/60, é uma entidade incumbida no controle e 

na fiscalização da atividade profissional farmacêutica, destinada a zelar pela fiel 

observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem 

atividades profissionais farmacêuticas em Minas Gerais.

A inscrição de farmacêutico nos quadros dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, é regida atualmente pela Res. 638/2017 do Conselho Federal de 

Farmácia, que assim dispõe:

 

A pessoa física definida no artigo 14 da Lei Federal nº 3.820/60 e 

que pretenda exercer atividades profissionais farmacêuticas no país, fica obr

inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) da respectiva unidade federativa.

 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete da Presidência 

 

Belo Horizonte, 

 

Em resposta ao documento encaminhado a esta Autarquia, datado de 

29/09/2020, solicitando: “esclarecimento em relação a possível cerceamento do 

direito dos alunos do curso de farmácia, bem como quanto a afirmação de rejeição 

egistro profissional futuro”, apresentamos os 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Farmácia, 

autarquia Federal criada pela Lei 3.820/60, é uma entidade incumbida no controle e 

rofissional farmacêutica, destinada a zelar pela fiel 

observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem 

atividades profissionais farmacêuticas em Minas Gerais.

A inscrição de farmacêutico nos quadros dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, é regida atualmente pela Res. 638/2017 do Conselho Federal de 

A pessoa física definida no artigo 14 da Lei Federal nº 3.820/60 e 

que pretenda exercer atividades profissionais farmacêuticas no país, fica obr

inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) da respectiva unidade federativa.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete da Presidência 

 

Belo Horizonte, 

Em resposta ao documento encaminhado a esta Autarquia, datado de 

29/09/2020, solicitando: “esclarecimento em relação a possível cerceamento do 

direito dos alunos do curso de farmácia, bem como quanto a afirmação de rejeição 

egistro profissional futuro”, apresentamos os 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Farmácia, 

autarquia Federal criada pela Lei 3.820/60, é uma entidade incumbida no controle e 

rofissional farmacêutica, destinada a zelar pela fiel 

observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem 

atividades profissionais farmacêuticas em Minas Gerais.

 

A inscrição de farmacêutico nos quadros dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, é regida atualmente pela Res. 638/2017 do Conselho Federal de 

A pessoa física definida no artigo 14 da Lei Federal nº 3.820/60 e 

que pretenda exercer atividades profissionais farmacêuticas no país, fica obr

inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) da respectiva unidade federativa.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 08 de abril

Em resposta ao documento encaminhado a esta Autarquia, datado de 

29/09/2020, solicitando: “esclarecimento em relação a possível cerceamento do 

direito dos alunos do curso de farmácia, bem como quanto a afirmação de rejeição 

egistro profissional futuro”, apresentamos os 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Farmácia, 

autarquia Federal criada pela Lei 3.820/60, é uma entidade incumbida no controle e 

rofissional farmacêutica, destinada a zelar pela fiel 

observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem 

A inscrição de farmacêutico nos quadros dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, é regida atualmente pela Res. 638/2017 do Conselho Federal de 

A pessoa física definida no artigo 14 da Lei Federal nº 3.820/60 e 

que pretenda exercer atividades profissionais farmacêuticas no país, fica obr

inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) da respectiva unidade federativa.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

abril

 

de 2021

Em resposta ao documento encaminhado a esta Autarquia, datado de 

29/09/2020, solicitando: “esclarecimento em relação a possível cerceamento do 

direito dos alunos do curso de farmácia, bem como quanto a afirmação de rejeição 

egistro profissional futuro”, apresentamos os 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Farmácia, 

autarquia Federal criada pela Lei 3.820/60, é uma entidade incumbida no controle e 

rofissional farmacêutica, destinada a zelar pela fiel 

observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem 

A inscrição de farmacêutico nos quadros dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, é regida atualmente pela Res. 638/2017 do Conselho Federal de 

A pessoa física definida no artigo 14 da Lei Federal nº 3.820/60 e 

que pretenda exercer atividades profissionais farmacêuticas no país, fica obrigada a 

inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) da respectiva unidade federativa.

2021. 

Em resposta ao documento encaminhado a esta Autarquia, datado de 

29/09/2020, solicitando: “esclarecimento em relação a possível cerceamento do 

direito dos alunos do curso de farmácia, bem como quanto a afirmação de rejeição 

egistro profissional futuro”, apresentamos os 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Farmácia, 

autarquia Federal criada pela Lei 3.820/60, é uma entidade incumbida no controle e 

rofissional farmacêutica, destinada a zelar pela fiel 

observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, dos que exercem 

A inscrição de farmacêutico nos quadros dos Conselhos Regionais de 

Farmácia, é regida atualmente pela Res. 638/2017 do Conselho Federal de 

A pessoa física definida no artigo 14 da Lei Federal nº 3.820/60 e 

igada a 

inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) da respectiva unidade federativa.

 



graduação em Farmácia, desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação”

 

no Ministério da Educação é condição necessária e se dará mediante a verificação 

documental do ato de reconhecimento e de renovação, conforme legislação da 

educação superior do 

Conselho Regional de Farmácia, antes de efetivar protocolo de qualquer 

requerimento de inscrição provisória, verificar o efetivo reconhecimento do curso pelo 

Ministério da Educação, por meio da publicação do respectivo ato. 

requerente, anexando cópia autenticada ou certificada digitalmente da publicação no 

Diário Oficial da União. 

documento que comprove o ato regulatório, para fins de registro de diploma. 

embora 

comprova que obedeceu aos trâmites legais em tempo hábil e de acordo com a 

legislação educacional, a inscrição do profissional no respectivo Conselho Regional 

de Farmácia poderá ser mantida após a interlocução do Conselh

Farmácia com o Ministério da Educação.

 

Ressaltamos que, este Conselho, nunca fez nenhuma menção ao Instituto 

Ensinar Brasil sobre eventual impedimento de inscrição de seus egressos, e também 

nunca se dirigiu a qualquer aluno desta instituição

 

Reforçamos ainda, que não é objeto desta autarquia, fazer qualquer análise e 

manifestação sobre regularidade de cursos de graduação de farmácia

esta do Ministério da Educação, e sim, avaliar os requisitos acima elenc

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 1º -

graduação em Farmácia, desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação”

 

(....)

 

Art. 2º 

no Ministério da Educação é condição necessária e se dará mediante a verificação 

documental do ato de reconhecimento e de renovação, conforme legislação da 

educação superior do 

§ 1º 

Conselho Regional de Farmácia, antes de efetivar protocolo de qualquer 

requerimento de inscrição provisória, verificar o efetivo reconhecimento do curso pelo 

Ministério da Educação, por meio da publicação do respectivo ato. 

§ 2º 

requerente, anexando cópia autenticada ou certificada digitalmente da publicação no 

Diário Oficial da União. 

§ 3º –

documento que comprove o ato regulatório, para fins de registro de diploma. 

§ 4º 

embora não possua a publicação do ato 

comprova que obedeceu aos trâmites legais em tempo hábil e de acordo com a 

legislação educacional, a inscrição do profissional no respectivo Conselho Regional 

de Farmácia poderá ser mantida após a interlocução do Conselh

Farmácia com o Ministério da Educação.

Ressaltamos que, este Conselho, nunca fez nenhuma menção ao Instituto 

Ensinar Brasil sobre eventual impedimento de inscrição de seus egressos, e também 

nunca se dirigiu a qualquer aluno desta instituição

 

Reforçamos ainda, que não é objeto desta autarquia, fazer qualquer análise e 

manifestação sobre regularidade de cursos de graduação de farmácia

esta do Ministério da Educação, e sim, avaliar os requisitos acima elenc

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

-

 
É considerado bacharel em Farmácia o diplomado em curso superior de 

graduação em Farmácia, desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da 

 

Art. 2º - A comprovação da regularidade do curso de graduação em Farmácia 

no Ministério da Educação é condição necessária e se dará mediante a verificação 

documental do ato de reconhecimento e de renovação, conforme legislação da 

educação superior do sistema federal de ensino. 

§ 1º - Para os cursos que ainda não tenham expedido diploma, deverá o 

Conselho Regional de Farmácia, antes de efetivar protocolo de qualquer 

requerimento de inscrição provisória, verificar o efetivo reconhecimento do curso pelo 

Ministério da Educação, por meio da publicação do respectivo ato. 

§ 2º – A comprovação do reconhecimento do curso deverá ser feita pelo 

requerente, anexando cópia autenticada ou certificada digitalmente da publicação no 

Diário Oficial da União. 

 

–

 

A instituição de ensino superior é obrigada a apresentar ao concluinte o 

documento que comprove o ato regulatório, para fins de registro de diploma. 

§ 4º – Em casos excepcionais em que a instituição de ensino superior,

não possua a publicação do ato 

comprova que obedeceu aos trâmites legais em tempo hábil e de acordo com a 

legislação educacional, a inscrição do profissional no respectivo Conselho Regional 

de Farmácia poderá ser mantida após a interlocução do Conselh

Farmácia com o Ministério da Educação.

Ressaltamos que, este Conselho, nunca fez nenhuma menção ao Instituto 

Ensinar Brasil sobre eventual impedimento de inscrição de seus egressos, e também 

nunca se dirigiu a qualquer aluno desta instituição

Reforçamos ainda, que não é objeto desta autarquia, fazer qualquer análise e 

manifestação sobre regularidade de cursos de graduação de farmácia

esta do Ministério da Educação, e sim, avaliar os requisitos acima elenc

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete da Presidência 

É considerado bacharel em Farmácia o diplomado em curso superior de 

graduação em Farmácia, desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da 

A comprovação da regularidade do curso de graduação em Farmácia 

no Ministério da Educação é condição necessária e se dará mediante a verificação 

documental do ato de reconhecimento e de renovação, conforme legislação da 

sistema federal de ensino. 

Para os cursos que ainda não tenham expedido diploma, deverá o 

Conselho Regional de Farmácia, antes de efetivar protocolo de qualquer 

requerimento de inscrição provisória, verificar o efetivo reconhecimento do curso pelo 

Ministério da Educação, por meio da publicação do respectivo ato. 

A comprovação do reconhecimento do curso deverá ser feita pelo 

requerente, anexando cópia autenticada ou certificada digitalmente da publicação no 

 

instituição de ensino superior é obrigada a apresentar ao concluinte o 

documento que comprove o ato regulatório, para fins de registro de diploma. 

Em casos excepcionais em que a instituição de ensino superior,

não possua a publicação do ato 

comprova que obedeceu aos trâmites legais em tempo hábil e de acordo com a 

legislação educacional, a inscrição do profissional no respectivo Conselho Regional 

de Farmácia poderá ser mantida após a interlocução do Conselh

Farmácia com o Ministério da Educação.

Ressaltamos que, este Conselho, nunca fez nenhuma menção ao Instituto 

Ensinar Brasil sobre eventual impedimento de inscrição de seus egressos, e também 

nunca se dirigiu a qualquer aluno desta instituição

Reforçamos ainda, que não é objeto desta autarquia, fazer qualquer análise e 

manifestação sobre regularidade de cursos de graduação de farmácia

esta do Ministério da Educação, e sim, avaliar os requisitos acima elenc

 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete da Presidência 

 
É considerado bacharel em Farmácia o diplomado em curso superior de 

graduação em Farmácia, desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da 

A comprovação da regularidade do curso de graduação em Farmácia 

no Ministério da Educação é condição necessária e se dará mediante a verificação 

documental do ato de reconhecimento e de renovação, conforme legislação da 

sistema federal de ensino. 

Para os cursos que ainda não tenham expedido diploma, deverá o 

Conselho Regional de Farmácia, antes de efetivar protocolo de qualquer 

requerimento de inscrição provisória, verificar o efetivo reconhecimento do curso pelo 

Ministério da Educação, por meio da publicação do respectivo ato. 

A comprovação do reconhecimento do curso deverá ser feita pelo 

requerente, anexando cópia autenticada ou certificada digitalmente da publicação no 

instituição de ensino superior é obrigada a apresentar ao concluinte o 

documento que comprove o ato regulatório, para fins de registro de diploma. 

Em casos excepcionais em que a instituição de ensino superior,

não possua a publicação do ato de renovação do reconhecimento, mas 

comprova que obedeceu aos trâmites legais em tempo hábil e de acordo com a 

legislação educacional, a inscrição do profissional no respectivo Conselho Regional 

de Farmácia poderá ser mantida após a interlocução do Conselh

Farmácia com o Ministério da Educação.

 

Ressaltamos que, este Conselho, nunca fez nenhuma menção ao Instituto 

Ensinar Brasil sobre eventual impedimento de inscrição de seus egressos, e também 

nunca se dirigiu a qualquer aluno desta instituição

 

Reforçamos ainda, que não é objeto desta autarquia, fazer qualquer análise e 

manifestação sobre regularidade de cursos de graduação de farmácia

esta do Ministério da Educação, e sim, avaliar os requisitos acima elenc

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete da Presidência 

 
É considerado bacharel em Farmácia o diplomado em curso superior de 

graduação em Farmácia, desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da 

A comprovação da regularidade do curso de graduação em Farmácia 

no Ministério da Educação é condição necessária e se dará mediante a verificação 

documental do ato de reconhecimento e de renovação, conforme legislação da 

sistema federal de ensino. 

 

Para os cursos que ainda não tenham expedido diploma, deverá o 

Conselho Regional de Farmácia, antes de efetivar protocolo de qualquer 

requerimento de inscrição provisória, verificar o efetivo reconhecimento do curso pelo 

Ministério da Educação, por meio da publicação do respectivo ato. 

A comprovação do reconhecimento do curso deverá ser feita pelo 

requerente, anexando cópia autenticada ou certificada digitalmente da publicação no 

instituição de ensino superior é obrigada a apresentar ao concluinte o 

documento que comprove o ato regulatório, para fins de registro de diploma. 

Em casos excepcionais em que a instituição de ensino superior,

de renovação do reconhecimento, mas 

comprova que obedeceu aos trâmites legais em tempo hábil e de acordo com a 

legislação educacional, a inscrição do profissional no respectivo Conselho Regional 

de Farmácia poderá ser mantida após a interlocução do Conselh

Ressaltamos que, este Conselho, nunca fez nenhuma menção ao Instituto 

Ensinar Brasil sobre eventual impedimento de inscrição de seus egressos, e também 

 

sobre o referido assunto. 

Reforçamos ainda, que não é objeto desta autarquia, fazer qualquer análise e 

manifestação sobre regularidade de cursos de graduação de farmácia

esta do Ministério da Educação, e sim, avaliar os requisitos acima elenc

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

É considerado bacharel em Farmácia o diplomado em curso superior de 

graduação em Farmácia, desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da 

A comprovação da regularidade do curso de graduação em Farmácia 

no Ministério da Educação é condição necessária e se dará mediante a verificação 

documental do ato de reconhecimento e de renovação, conforme legislação da 

Para os cursos que ainda não tenham expedido diploma, deverá o 

Conselho Regional de Farmácia, antes de efetivar protocolo de qualquer 

requerimento de inscrição provisória, verificar o efetivo reconhecimento do curso pelo 

Ministério da Educação, por meio da publicação do respectivo ato. 

 

A comprovação do reconhecimento do curso deverá ser feita pelo 

requerente, anexando cópia autenticada ou certificada digitalmente da publicação no 

instituição de ensino superior é obrigada a apresentar ao concluinte o 

documento que comprove o ato regulatório, para fins de registro de diploma. 

Em casos excepcionais em que a instituição de ensino superior,

de renovação do reconhecimento, mas 

comprova que obedeceu aos trâmites legais em tempo hábil e de acordo com a 

legislação educacional, a inscrição do profissional no respectivo Conselho Regional 

de Farmácia poderá ser mantida após a interlocução do Conselh

Ressaltamos que, este Conselho, nunca fez nenhuma menção ao Instituto 

Ensinar Brasil sobre eventual impedimento de inscrição de seus egressos, e também 

sobre o referido assunto. 

Reforçamos ainda, que não é objeto desta autarquia, fazer qualquer análise e 

manifestação sobre regularidade de cursos de graduação de farmácia

esta do Ministério da Educação, e sim, avaliar os requisitos acima elenc

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 
É considerado bacharel em Farmácia o diplomado em curso superior de 

graduação em Farmácia, desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da 

A comprovação da regularidade do curso de graduação em Farmácia 

no Ministério da Educação é condição necessária e se dará mediante a verificação 

documental do ato de reconhecimento e de renovação, conforme legislação da 

Para os cursos que ainda não tenham expedido diploma, deverá o 

Conselho Regional de Farmácia, antes de efetivar protocolo de qualquer 

requerimento de inscrição provisória, verificar o efetivo reconhecimento do curso pelo 

A comprovação do reconhecimento do curso deverá ser feita pelo 

requerente, anexando cópia autenticada ou certificada digitalmente da publicação no 

instituição de ensino superior é obrigada a apresentar ao concluinte o 

documento que comprove o ato regulatório, para fins de registro de diploma. 

 

Em casos excepcionais em que a instituição de ensino superior,

de renovação do reconhecimento, mas 

comprova que obedeceu aos trâmites legais em tempo hábil e de acordo com a 

legislação educacional, a inscrição do profissional no respectivo Conselho Regional 

de Farmácia poderá ser mantida após a interlocução do Conselho Federal de 

Ressaltamos que, este Conselho, nunca fez nenhuma menção ao Instituto 

Ensinar Brasil sobre eventual impedimento de inscrição de seus egressos, e também 

sobre o referido assunto. 

 

Reforçamos ainda, que não é objeto desta autarquia, fazer qualquer análise e 

manifestação sobre regularidade de cursos de graduação de farmácia, atribuição 

esta do Ministério da Educação, e sim, avaliar os requisitos acima elencados, para 

É considerado bacharel em Farmácia o diplomado em curso superior de 

graduação em Farmácia, desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da 

A comprovação da regularidade do curso de graduação em Farmácia 
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