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REGISTRO PRINCIPAL 

O registro profissional de origem habilita ao exercício da Fonoaudiologia na jurisdição do Conselho 
Regional de inscrição, bem como ao exercício eventual ou transitório da atividade em qualquer parte 
do território nacional. 

A solicitação do registro profissional de origem será protocolada no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia pessoalmente, via correio ou pela internet, e será constituído, obrigatoriamente, da 
seguinte documentação física ou digital, sem redução da qualidade das imagens: 

a) requerimento de registro de pessoa física e termo de ciência fornecidos pelo Conselho Regional de 
Fonoaudiologia, devidamente preenchidos, sem rasuras e assinados com caneta esferográfica de 
tinta na cor preta conforme documento de identidade; (ACESSE O FONO 24H) 

b) declaração de próprio punho em que constem nome completo, CPF, data e assinatura de que não 
possua ou tenha solicitado registro em outra jurisdição; (faça o download AQUI) 

c) 1 (uma) fotografia 3×4 recente, com fundo branco, sem data, sem borda, sem marcas, sem óculos 
de sol ou grau, sem chapéu ou adereços que dificultem a identificação do profissional, bem como sem 
camisa regata, decotes ou trajes não condizentes com a dignidade da profissão; 

d) cópia do diploma, frente e verso, expedido por curso superior de Fonoaudiologia autorizado e 
reconhecido pelo Ministério da Educação; 

e) cópia de documento oficial de identificação com os dados atualizados, com foto, em que conste o 
número completo do RG; 

f) cópia da certidão de nascimento, caso não conste a naturalidade no documento oficial de 
identificação apresentado; 

g) cópia da certidão de casamento ou óbito do cônjuge ou averbação de divórcio ou de alteração de 
nome; 

h) cópia do CPF; 

i) cópia do certificado de reservista; 

j) certidão de regularidade eleitoral fornecida pela Justiça Eleitoral, caso seja naturalizado. 

Os documentos aludidos nas alíneas “d”, “e”, “f”, “g” e “i” poderão ser apresentados em cópias simples, 
acompanhadas dos originais para autenticação, ou acompanhados de uma declaração de veracidade 
das informações. (faça o download AQUI) 

 

https://app3-2020.incorp.tech/appincorpnet2_crfa/incorpnet.dll/controller?pagina=pub_mvclogin.htm&conselho=crfaam
http://crefono9.org.br/public/imagem/gerenciador/REQUERIMENTOS%20RES.%20609/Declaracao-de-Nao-Registro-em-outro-CRFa%20MODELO.pdf
http://crefono9.org.br/public/imagem/gerenciador/REQUERIMENTOS%20RES.%20609/DECLARACAO%20DE%20VERACIDADE%20DE%20DOCUMENTOS%20DIGITALIZADOS.pdf
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Se a documentação for encaminhada de forma digitalizada por e-mail será necessário um scanner ou 
aplicativos de específicos para isso como:  Genius Scan, CamScanner ou  Handy Scanner. 

 Destaca-se, como base na resolução 609/2021, que fica assegurado aos profissionais de qualquer 
identidade de gênero, o direito à escolha de tratamento nominal, a ser inserido no Cartão de 
Identificação Profissional, bem como nos atos e procedimentos promovidos, por meio de requerimento 
a qualquer tempo no âmbito do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia. 

O nome social, no Cartão de Identificação Profissional, deverá estar disposto logo abaixo do nome civil. 

 Havendo pendência na documentação, o profissional será comunicado e informado de que terá o prazo 
de até 30 (trinta) dias úteis para sanar a pendência, sob pena de indeferimento do requerimento. 

Indeferido o requerimento, os documentos físicos serão devolvidos e uma cópia digital será arquivada. 

Indeferido o processo, o profissional será comunicado desse fato e deverá solicitar novo pedido de 
inscrição. 

No caso do documento aludido na alínea “d” não ter sido emitido até o momento do registro, poderá ser 
apresentada cópia de certidão, certificado ou declaração de colação de grau do curso de 
Fonoaudiologia, a qual terá validade por um período de até um ano, prazo no qual deverá ser 
apresentado o referido diploma. 

Caso o diploma não seja enviado para o regional no prazo previsto no § 5º, o registro será cancelado, 
salvo se o atraso decorrer de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado pelo 
fonoaudiólogo, antes da expiração do prazo previsto no § 5º. 

O deferimento do registro profissional só será concedido após a confirmação do pagamento por meio 
dos retornos bancários, salvo quando houver solicitação do Conselho Regional de Fonoaudiologia de 
que o requerente apresente o comprovante do pagamento da taxa de inscrição, anuidade e taxa de 
emissão de documento. 

Após a entrega da documentação completa e o pagamento das taxas e anuidade do exercício vigente, 
será concedida, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, o Cartão de Identificação 
Profissional, com o respectivo número de registro. 

 Fonte: Resolução CFFa 609/2021 

 

http://itunes.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876?mt=8
https://www.baixaki.com.br/android/download/camscanner.htm
https://www.baixaki.com.br/android/download/handy-scanner-free-pdf-creator.htm

