
   

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Prezado (a) Profissional,                                                                                        

Este é um guia para você que se inscreveu para alguma atividade do COREN-SP 

Educação. 

O COREN-SP Educação tem como objetivo oferecer o engrandecimento teórico-

prático aos profissionais de Enfermagem, contribuindo para a melhoria da assistência, gestão de 

sistemas e de instituições de saúde, através de palestras, aulas, treinamentos, oficinas, entre outras 

atividades. 

Visando a melhoria no atendimento, solicitamos o preenchimento da pesquisa de 

opinião, ao final da atividade, para conhecermos sua avaliação sobre nosso serviço e melhorarmos 

cada vez mais. 

Indicamos algumas normas aplicadas às atividades: 

- A recepção dos visitantes começará uma hora antes do início da atividade, exceto 

no período da manhã, que iniciará às 8 (oito) horas, quando da abertura do COREN-SP Educação; 

- É obrigatória a apresentação de identificação oficial com foto (RG, CNH, Carteira 

de Identificação Profissional emitida por Conselho ou Ordem de classe etc) e informar o número do 

CPF, na Recepção, para adentrar em nossas dependências; 

- Sua vaga está assegurada, contudo, a tolerância máxima para entrada é de 5 

(cinco) minutos além do horário marcado para o início da atividade (abaixo); 

- Após o prazo de tolerância, a sua vaga será disponibilizada para outros profissionais 

interessados;  

- Caso restarem vagas na atividade (pós período de tolerância), você receberá uma 

nova vaga e poderá participar normalmente da atividade, do contrário, você poderá acompanhar a 

atividade como ouvinte, sendo que nesta condição não receberá o material didático (caso haja); não 

realizará a prática de simulação realística (caso haja); e não receberá o Certificado, apenas uma 

Declaração de Comparecimento (que seguirá por email). Ressaltamos que para algumas atividades, 

não há vagas para ouvintes, e neste caso, haverá um aviso em nossa Agenda, disponível neste link; 

- Os inscritos nas aulas receberão apenas um material de apoio, para 

acompanhamento e anotações; 

- É proibido o consumo de comidas e bebidas fora do Espaço Café (localizado no 

térreo) ou dos locais destinados para o intervalo, programado aproximadamente para a metade da 

atividade; 

- É permitido o uso de máquinas fotográficas em nossas dependências, contudo, são 

PROIBIDAS filmagens. Ressaltamos que os ambientes são equipados com câmeras de segurança; 
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- Cerca de 48 horas após a atividade, o seu Certificado estará disponível no site do 

COREN-SP, através do link http://portal.coren-sp.gov.br/node/35354. Basta preencher seus dados e 

o Certificado será carregado em sua tela. 

Se você quiser cancelar a sua participação antes da atividade, evitando seu bloqueio 

para novas inscrições e permitindo a disponibilização de sua vaga para algum profissional em lista 

de espera, clique no mesmo link acima (“Emissão de Declaração-Cancelamento de Inscrição) e siga 

o procedimento indicado. O cancelamento deve ser feito com, no mínimo, 24h de antecedência da 

realização da atividade. 

ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES: 

Caso não tenha conseguido se inscrever na atividade desejada, ainda poderá ter uma 

chance de participar, conforme orientações a seguir: 

1. Lista de Espera: você poderá se cadastrar na lista de espera da atividade, assim, quando 

algum inscrito cancelar sua participação na atividade, o COREN-SP Educação comunicará 

os cadastrados na lista de espera, de acordo com a ordem de inscrição. Caso não consiga a 

vaga, você terá preferência na inscrições de novas edições da mesma atividade. 

2. Sala de Espera: no dia da atividade, mesmo que você não tenha conseguido realizar a 

inscrição e nem ocupar uma vaga remanescente na lista de espera, se algum inscrito faltar, 

você irá para a Sala de Espera, onde aguardará vaga, seguindo a ordem de chegada. 

Lembramos que a Lista de Espera e a Sala de Espera são modalidades em que o 

COREN-SP Educação somente efetivará a participação nos critérios especificados acima. 

 

Contamos com a sua presença! 

 

Equipe do COREN-SP Educação 

Rua Dona Veridiana, 298 – Santa Cecília 

São Paulo/SP – CEP 01238-010 

Tel: (11) 3223-7261 
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