
Relatório Solicitação de Informações - Esic

ENTRE AS DATAS 01/05/2019 - 30/05/2019

Protocolo Solicitante Data Solicitação Detalhes da solicitação Data da Resposta Resposta

134/2019 Nara Rosa Rocha 28/05/2019 Solicito com urgência Certidão de quitação de
anuidade para assumir com cargo.

28/05/2019

Prezado(a), Sua demanda foi redirecionada para o setor
financeiro. Aguarde que em breve estará recebendo por
e-mail.  Para  acompanhamento  caso  seja  urgente,  os
c o n t a t o s  s ã o :  p e l a  u r l
"http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/ ou pelo fone
"048 3298.5905". Att. Gestão de AI

133/2019 ALEXANDRA PASINI 27/05/2019 Sol ic i to  cert i f icado  de  regular idade
farmacêutica  -Alexandra  Pasini  CRF  -3523

27/05/2019

Prezado(a)  Alexandra,  A  Certidão  de  Regularidade
Técnica – CRT desde 2018, é disponibilizada online pela
url  "http://crfsc.gov.br/sisconweb/".  Dado  ao  grande
tráfego simultâneo ao serviço que vem ocorrendo, por
parte  dos  inscritos,  alguns  usuários  poderão  ter  um
pouco mais de facilidades do que outros, quer seja pela
configuração  da  infraestrutura  de  seu  próprio
equipamento,  ou  pela  velocidade  naquele  instante,  da
internet.  Se  preferir,  poderá  tentar  novamente  num
horário  alternativo  onde  o  fluxo  seja  mais  favorável.
Atenção: - Pede-se que não sejam utilizados outras urls,
diferentes  das  disponibilizadas  em  nosso  Portal,  bem
como copiados os links de um navegador para outro. -
Caso  já  tenha  atendido  os  requisitos  básicos  e
orientações  para  o  funcionamento  da  plataforma
disponíveis  no  link  acima,  e  ter  tentado  em horários
diferentes por mais de uma vez, e ainda persistir uma
i n c o n s i s t ê n c i a ,  e n v i a r  p e l a  U r l :
"http://crfsc.gov.br/departamento-de-informatica/",  uma
foto da tela inteira informando o que está ocorrendo. Não
esquecer de enviar referente ao farmacêutico a inscrição
no CRF e nome completo, bem como o CNPJ da empresa
em questão. Att. Depto de Informática

 



132/2019 Andrei Gustavo Bonavigo 24/05/2019 Bom  dia.  Solicito  2ª  via  do  pagamento  da
anuidade 2019. Obrigado Andrei

24/05/2019

Prezado(a)  Andrei  boa  tarde,  Como  sua  demanda,  se
trata  de  "Impressão  de  Boletos",  para  uma  próxima
ocasião  deverá  ser  feita  conforme explicado  na  parte
superior da página onde foi aberto esse chamado que diz:
"Antes de formalizar seu pedido de informações, pelos
links  em  verde  abaixo  ao  final  de  cada  parágrafo,
certifique-se  de  estar  escolhendo  a  opção  correta  de
acordo  com as  demandas  de  cada  item,  pois  isso  irá
agilizar  seu  atendimento.  –  Posição  Financeira,
Impressão  de  Boletos  e  Anuidades,  Declaração  de
Débitos,  Parcelamentos e relacionados. Selecione aqui:
Financeiro Informamos que seu pedido foi encaminhado
ao setor financeiro para as providências cabíveis. Caso
necessite, poderá fazer contato pelo fone 48 3259.5905.
Gestão de AI.

131/2019 Gabriela cordenonsi 22/05/2019
Bom dia Solicito a Certidão de Regularidade da
Empresa  TRansportes  Cordenonsi  do  ano
vigente  que  esta  vencida.  cnpj  da  empresa:
75.818.849/0001-76 grata Gabriela Cordenonsi

22/05/2019

Prezado(a) Gabriela, A Certidão de Regularidade Técnica
–  CRT  desde  2018,  é  disponibilizada  online  pela  url
"http://crfsc.gov.br/sisconweb/". Dado ao grande tráfego
simultâneo ao serviço que vem ocorrendo, por parte dos
inscritos, alguns usuários poderão ter um pouco mais de
facilidades do que outros, quer seja pela configuração da
infraestrutura  de  seu  próprio  equipamento,  ou  pela
velocidade  naquele  instante,  da  internet.  Se  preferir,
poderá tentar novamente num horário alternativo onde o
fluxo seja  mais  favorável.  Atenção:  -  Pede-se  que não
se jam  ut i l i zados  outras  ur ls ,  d i ferente  das
disponibilizadas em nosso Portal, bem como copiados os
links  de  um  navegador  para  outro.  -  Caso  já  tenha
atendido  os  requisitos  básicos  e  orientações  para  o
funcionamento da plataforma, e ter tentado em horários
diferentes por mais de uma vez, e ainda persistir uma
i n c o n s i s t ê n c i a ,  e n v i a r  p e l a  U r l :
"http://crfsc.gov.br/departamento-de-informatica/",  uma
foto da tela inteira informando o que está ocorrendo. Não
esquecer de enviar referente ao farmacêutico a inscrição
no CRF e nome completo, bem como o CNPJ da empresa
em questão. Att. Depto de Informática

 



130/2019 Barbara Schwantz Fragosob 21/05/2019

Olá,  venho  por  este  solicitar  que  meus
documentos diploma carteira do CRF... Fossem
encaminhados para Chapecó SC.  No seguinte
endereço,  rua David Cansian 560 D Palmital.
CEP  89814140.  Também  preciso  que  me
encaminhem  por  email  uma  cópia  do  meu
registro do CRF, e diploma e carteira do CRF.
Pois estou trocando de emprego e preciso desta
documentação com urgência. Aguardo retorno.

22/05/2019

Prezada  Barbara,  Conforme  orientação  do  Sr.  Mauro
Chefe  do  Registro.  A  documentação  solicitada,  estará
sendo encaminhada a Seccional de Chapecó e poderá ser
retirada a partir de sexta-feira (24/05/2019), das 13h às
19h. Att. Gestão de AI.

129/2019 Karine Gonçalves Pereira 21/05/2019 Gostaria de solicitar certidão de quitação a ser
emitida por este conselho profissional.

21/05/2019
Boa  tarde  Karine,  Informamos  que  seu  pedido  foi
encaminhado ao setor  financeiro  para  as  providências
cabíveis. Caso tenha necessite, poderá fazer contato pelo
fone (48) 3298.5905 Gestão de AI.

 



128/2019 Isadora Brandão Pin 15/05/2019

Prezados(as),  boa tarde,  Solicito  as  seguintes
informações:  1.  Quais  são  as  universidades,
institutos de educação e faculdades estaduais
de  Santa  Catarina  que  oferecem  cursos  de
graduação ? 2. Quais são as formas de ingresso
na  graduação  das  instituições  estaduais?
Possuem vestibular próprio? Aceitam ingresso
pelo  SISU/ENEM?  Caso  as  instituições
estaduais utilizem as duas formas de ingresso: 1.
Qual foi a quantidade de vagas disponibilizadas
para o Vestibular Próprio no processo seletivo
mais  recente  (2018/2019)?  2.  Qual  foi  a
quantidade  de  vagas  disponibilizadas  para  o
SISU  no  processo  seletivo  mais  recente
(2018/2019)?  3.  Qual  foi  a  quantidade  de
inscritos  no  Vestibular  Próprio  no  processo
seletivo mais recente (2018/2019)? 4. Qual foi a
quantidade de inscritos  no SISU no processo
seletivo  mais  recente  (2018/2019)?  Caso
realizem apenas vestibular próprio: 1. Qual foi a
quantidade  de  vagas  disponibilizadas  no
vestibular mais recente (2018/2019)? 2. Qual foi
a  quantidade  de  inscritos  no  vestibular  mais
recente  (2018/2019)?  Caso  aceitem apenas  o
ingresso  pelo  SISU/ENEM:  1.  Qual  foi  a
quantidade  de  vagas  disponibilizadas  no
processo seletivo mais recente (2018/2019)? 2.
Qual foi a quantidade de inscritos no processo
seletivo mais recente (2018/2019)? Obrigada.

15/05/2019

Prezada  Juliana,  Somos  do  CRF-SC.  Os  Conselhos  de
farmácia,  são  fundamentais  na  regulamentação  da
profissão – são os órgãos que registram os profissionais
farmacêuticos aptos para exercer as atividades, arquiva
os diplomas, mantêm informações cadastrais, estabelece
normas e limites éticos e fiscaliza a sua atuação e suas
condições  de  trabalho.  Nossa  missão  é  “valorizar  o
farmacêutico  como  profissional  da  saúde,  a  ética,  a
assistência  farmacêutica  e  promover  a  proteção  dos
usuários  de  serviços  e  produtos  da  atividade
farmacêutica”.  Dado  a  natureza  de  seu  pedido,
entendemos  que  houve  um  equívoco  no  envio  desse
formulário  ao  CRF-SC,  pois  não  possuímos  essas
informações. Att. Gestão de AI.

127/2019 Marileia Machado windlin 15/05/2019 Bom  dia  gostaria  de  estar  solicitando  meu
registro  do  cref  quais  documentos  são
necessários  para  essa  solicitação  obrigada

15/05/2019

Prezado(a)  Marileia,  boa  tarde.  Somos  do  CRF-SC  e
registramos  os  profissionais  farmacêuticos.  O  CREF
registra os profissionais de Educação Física. Os serviços
de  registro  do  CRF,  estão  disponíveis  na  url:
"https://crfsc.gov.br/profissionais/" de nosso Portal, e são
divididos em 7 tipos distintos.  Caso precise de algum
a u x í l i o ,  p o d e r á  u s a r  a  u r l
"https://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/"
ou  pelo  fone  (48)  3298.5925.  Esperamos  poder  ter
ajudado com sua demanda. Att. Gestão de AI.

 



126/2019 Patrícia Souza 10/05/2019
Boa  Tarde,  Não  estou  conseguindo  acessar
meus boletos da anuidade, é possível o envio
para meu email dos boletos em aberto. Email:
patyfarmabio@yahoo.com.br

13/05/2019

Prezada Patrícia boa tarde, Como sua demanda, se trata
de "Impressão de Boletos",  para uma próxima ocasião
deverá ser feita conforme explicado na parte superior da
página onde foi aberto esse chamado que diz: "Antes de
formalizar  seu  pedido  de  informações,  pelos  links  em
verde abaixo ao final de cada parágrafo, certifique-se de
estar  escolhendo  a  opção  correta  de  acordo  com  as
demandas  de  cada  item,  pois  isso  irá  agilizar  seu
atendimento. – Posição Financeira, Impressão de Boletos
e  Anuidades,  Declaração  de  Débitos,  Parcelamentos  e
relacionados. Selecione aqui: Financeiro Informamos que
seu pedido foi encaminhado ao setor financeiro para as
providências cabíveis. Gestão de AI.

125/2019 Evandro Brandelero 08/05/2019 Referente a solicitação acima, favor descartar,
já consegui. Obrigado

13/05/2019 Boa tarde Evandro Essa resposta consta no seu outro
protocolo n. 124/2019 Att. Gestão de AI

124/2019 Evandro Brandelero 08/05/2019 Como  faço  para  retirar  minha  certidão  de
regularidade?

13/05/2019

Boa tarde Evandro O acesso é feito pelo portal do CRF na
url:  "http://www.crfsc.gov.br",  opção  "SisconWeb",  ou
pela  url  "http://crfsc.gov.br/sisconweb/".  A  plataforma
"SisconWeb" foi desenvolvida com tecnologias modernas
e seguras para disponibilizar pela internet com o uso de
um computador pessoal (PC), serviços aos inscritos e ao
público em geral.  Opções Disponíveis:  A – Atualização
Cadastral; B – Posição Financeira e Impressão de Boletos;
C – Certidão de Regularidade (Emissão e Validação). Att.
Gestão de AI

 



123/2019 Willdson robson silva do
nascimento nascimento 07/05/2019

Prezado(a)  Cumprimentando-a  cordialmente,
vimos solicitar de V.S.ª autorização para coleta
de informações referente à situação atual das
classes  hospitalares  e  do  atendimento
pedagógico  domiciliar  no  estado.  Segundo  o
MEC  (2001,  p.  13):  Denomina-se  classe
h o s p i t a l a r  o  a t e n d i m e n t o
pedagógico-educacional  que  ocorre  em
ambientes  de  tratamento  de  saúde,  seja  na
c i rcuns tânc ia  de  in ternação ,  como
tradicionalmente  conhecida,  seja  na
circunstância do atendimentoem hospital-dia e
hospital-semana  ou  em  serviços  de  atenção
integral  à  saúde  mental;  Atendimento
pedagógico  domiciliar  é  o  atendimento
educacional que ocorre em ambiente domiciliar,
decorrente  de  problema  de  saúde  que
impossibilite o educando de frequentar a escola
ou esteja ele em casas de passagem, casas de
apoio, casas-lar e/ou outras estruturas de apoio
da  sociedade.  Em atendimento  ao  pedido  de
informação  registrado  sob  o  protocolo  nº
23480-005776/2019-84  ao  MEC,  me  foi
repassado  que  o  estado  de  Santa  Catarina
apresentou 135 matrículas em turmas de classe
hospitalar.  E  em  atendimento  ao  pedido  de
informação  registrado  sob  o  protocolo  nº
23480-003682/2019-71,  foi  repassado  que  o
estado possuiu 313 matrículas no atendimento
pedagógico domiciliar. Os dados conferem com
os da Secretaria de Educação? Considerando-se
que  alguns  estados  apresentaram  dados
destoantes ,  po is  a lguns  munic íp ios
preencheram os formulários de forma incorreta.
Nesse  sentido,  gostaria  de  solicitar  os  dados
detalhados  dessas  matrículas,  por  favor,  por
municípios,  nível  educacional  (infantil,
fundamental I e II, ensino médio e EJA). Além
da formação  dos  professores  atuantes  nesses
atendimentos,  bem  como  se  o  estado  possui
uma legislação própria para o atendimento.

07/05/2019

Prezado  Willdson,  boa  tarde.  Somos  do  CRF-SC.  Os
Conselhos  de  farmácia,  são  fundamentais  na
regulamentação  da  profissão  –  são  os  órgãos  que
registram  os  profissionais  farmacêuticos  aptos  para
exercer  as  atividades,  arquiva  os  diplomas,  mantêm
informações  cadastrais,  estabelece  normas  e  limites
éticos  e  fiscaliza  a  sua  atuação  e  suas  condições  de
trabalho. Nossa missão é “valorizar o farmacêutico como
profissional da saúde, a ética, a assistência farmacêutica
e  promover  a  proteção  dos  usuários  de  serviços  e
produtos da atividade farmacêutica”. Dado a natureza de
seu pedido, entendemos que houve um equívoco no envio
desse  formulário  ao  CRF,  pois  não  respondemos  pela
demanda solicitada. Att. Gestão de AI.

 



122/2019 Paulo mauricio Da silva 06/05/2019 Como faço para imprimir o CRF da farmácia? 07/05/2019

Prezado Paulo,  boa tarde.  Como sua demanda não foi
clara, entendemos que se trata do CRT (Certificado de
Regularidade Técnica). Para uma próxima ocasião deverá
ser feita através do link "http://crfsc.gov.br/sisconweb/",
Após entrar pelo link indicado, e ter seguido o que pede
na página, será disponibilizado o acesso online para a
retirada da CRT. Att. Gestão de AI.

121/2019 Tatiane Marchiore 03/05/2019 Solicito declaração de quitação de débitos junto
a este conselho

03/05/2019

Prezada  Daniella  boa  tarde,  Como  sua  demanda  de
declaração de quitação de débitos,  para uma próxima
o c a s i ã o  d e v e r á  s e r  f e i t a  a t r a v é s  d o  l i n k
"http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/",  conforme
explicado na parte superior da página onde foi aberto
esse chamado que diz: "Antes de formalizar seu pedido
de informações, pelos links em verde abaixo ao final de
cada parágrafo, certifique-se de estar escolhendo a opção
correta de acordo com as demandas de cada item, pois
isso irá agilizar seu atendimento. – Anuidades, Boletos,
Declaração  de  Débitos,  Parcelamentos  e  relacionados.
Selecione aqui: Financeiro". Informamos que seu pedido
foi encaminhado ao setor financeiro para as providências
cabíveis. Gestão de AI.

 


