
Registro Definitivo: 
Passo a passo



Registro Definitivo

Para o profissional que deseja 
se inscrever pela primeira 
vez, já concluiu o curso de 
graduação e possui o 
diploma.



1º Passo

Pré-inscrição online

Obs.: Selecionar DEFINITIVO



2º Passo

Efetuar o pagamento do boleto 

gerado na pré-inscrição online



3º Passo

Separar a documentação

  1 – Documentação gerada na pré-inscrição on-line;

● Ficha – datada, assinada e com foto 3x4;
● Declaração – datada e assinada;
● Máscara – com foto 3x4, assinatura e com impressão digital.

2 – Comprovante de recolhimento das taxas pertinentes ao registro (gerado na 
pré-inscrição on-line);

3 - Diploma (devidamente assinado);



  4 - Histórico completo da graduação, emitido pela IES;

5 - Cédula de identidade, com permanência definitiva se for estrangeiro;

6 - CPF;

7 - Título de Eleitor;

8 - Comprovante da última votação (comprovante de voto ou justificativa eleitoral 
ou comprovante de quitação emitido pela Justiça Eleitoral);

9 - Certificado de serviço militar;

10 - Tipagem sanguínea (ABO e Rh) fornecido por órgão competente;

11 - Comprovante de residência; 



4º Passo

Entrega dos documentos

A entrega da documentação poderá ser feita 
presencialmente (na Sede ou Delegacias 
Regionais do CRBio-01) ou encaminhada via 
Correios. 

Atenção: As cópias dos documentos devem ser autenticadas em cartório, se 
enviadas pelo correio. No caso de comparecimento na sede ou delegacia do 
CRBio-01, apresentar as cópias autenticadas em cartório ou as cópias acompanhadas 
dos documentos originais, para conferência no local.



Não se esqueça de conferir toda a 
documentação antes de 
encaminhá-la, pois o seu pedido 
de inscrição somente será aceito 
pelo protocolo do CRBio-01 se 
acompanhado de todos os 
documentos exigidos.  



Confirmação

Após o recebimento da documentação pelo CRBio-01, a 
confirmação de que o encaminhamento feito está correto será 
enviada por e-mail em até 5 dias úteis.

Atenção: Este aviso é feito para todos os requerentes via e-mail, 
não havendo necessidade de enviar e-mail solicitando-o. 
Verifique a caixa de SPAM e de Lixo Eletrônico do seu e-mail.



Prazo para realização do serviço

Até 45 (quarenta e cinco) dias contados do 
protocolo do requerimento com atendimento 
integral das exigências previstas na legislação 
vigente. 

A prestação do serviço poderá ser em caráter 
emergencial mediante preenchimento de 
requerimento de apressamento devidamente 
justificado e documentado.  



Valores e taxas
-Inscrição de Pessoa Física: R$ 69,82

-Cédula de Identidade: R$ 48,10

-Carteira de Identidade Profissional: R$ 69,82

-Anuidade Proporcional em Duodécimos: Veja em Taxas.

Obs.: O procedimento de obtenção de registro é normatizado pela Resolução CFBio nº 16/2003.   

Atenção: A anuidade proporcional é exigível apenas para aqueles que 
colaram grau há mais de 12 meses.

http://www.crbio01.gov.br/profissional/taxas
https://www.cfbio.gov.br/2003/12/12/resolucao-cfbio-no-16-de-12-de-dezembro-de-2003/


Conheça as dicas para facilitar o seu processo e 
garantir o cumprimento dos prazos no CRBio-01!

Saiba mais detalhes sobre o 
Registro Definitivo clicando aqui.

https://crbio01.gov.br/dicas/
https://crbio01.gov.br/profissional/registro/registro-definitivo


Agora você já pode iniciar o pedido do seu Registro Definitivo!

Clique aqui para realizar sua pré-inscrição online.

https://crbio01.gov.br/dicas/pre_inscricao/

