
 

 

 
PORTARIA N.º 018/2015 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
DA 5ª REGIÃO – CREFITO-5/RS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas 
pela Lei n.º 6.316, de 17 de dezembro de 1975,  

CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução COFFITO 207, de 17 de agosto de 
2000; 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento ao disposto no Ofício Circular GAPRE n° 
73/2013, emitido pelo COFFITO em 11 de dezembro de 2013;  

CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional tem papel 
de promover a melhor qualidade assistencial no campo da fisioterapia e da terapia ocupacional; 

CONSIDERANDO que ambas as profissões tem avançado no campo da pesquisa e da 
qualificação profissional; 

CONSIDERANDO os reconhecidos avanços no campo da produção científica de ambas as 
profissões; 

CONSIDERANDO o mérito conquistado e o relevante reconhecimento profissional na área de 
assistência a saúde; 

CONSIDERANDO o esforço individual e o constante investimento dos fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais com a qualificação profissional; realidade inconteste verificada nos 
mais diversos programas acadêmicos e de treinamento teórico/prático; 

CONSIDERANDO a necessidade de criar um banco de dados que informe a evolução da busca 
de programas de educação continuada; 

CONSIDERANDO a importância do registro dos certificados para fins estatísticos e de auxílio 
no controle fiscalizatório; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - O CREFITO-5 fará o simples registro de certificados de cursos de pós-graduação lato 
senso, mestrado, doutorado e programas de residência, bem como ainda, de certificados de 
títulos de especialista decorrente das provas de especialistas ou da outorga por mérito, desde 
que atendidas a régia do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO. 



 

 

Parágrafo único - A carga horária mínima para os cursos de pós-graduação lato senso, 
mestrado, doutorado e programas de residência será a prevista em Lei. 

Art. 2° – O registro previsto no artigo 1° será processado no prontuário do profissional, na 
carteira de identidade profissional e na cédula de identidade profissional, obedecendo os 
seguintes critérios: 

I – No prontuário e carteira de identidade profissional exclusivamente quando do simples 
registro de certificados de cursos de pós-graduação lato senso, mestrado, doutorado e 
programas de residência; 

II – No prontuário, carteira de identidade profissional e cédula de identidade profissional quando 
do registro de certificados de títulos de especialista. 

Art. 3º – O registro será feito mediante requerimento subscrito pelo(a) interessado(a), inscrito(a) 
no Regional, com apresentação de fotocópia do certificado original, autenticada em cartório. 
Quando apresentado original e fotocópia, fica dispensada a autenticação em cartório.  

§ 1º - Para o caso de registro na cédula de identidade e carteira profissional tipo livreto, o 
profissional deverá disponibilizar os respectivos documentos.   

§ 2º - Para registro na cédula de identidade, deverá ser disponibilizada uma fotografia 3x4; para 
os profissionais do sexo masculino a foto deverá ser tirada de paletó e gravata.  

§ 3° - Será feito apenas um único registro na cédula de identidade por escolha do interessado.  

§ 4° - O registro não caracteriza outorga de qualquer título por este conselho. 

Art. 3º – O custo de confecção da nova cédula de identidade profissional será igual ao valor da 
taxa de expediente do CREFITO-5; o registro em outros documentos fica isento de custos. 

Art. 4° - Esta portaria entra em vigor nesta data. 
 

Porto Alegre, 27 de abril de 2015. 
 
 
 

Dr. Fernando A. M. Prati  

Presidente 

 


