GUIA DE ORIENTAÇÕES
O Coren-SP Educação tem por objetivo oferecer o engrandecimento teóricoprático aos profissionais de Enfermagem, contribuindo para a melhoria da assistência,
gestão de sistemas e de instituições de saúde, através de palestras, aulas, treinamentos,
oficinas, cursos, entre outras atividades.
Apresentamos a seguir algumas regras aplicadas às atividades presenciais e
online:
1. ATIVIDADES PRESENCIAIS:
1.1.

A recepção dos visitantes iniciará uma hora antes da atividade, exceto no
período da manhã, que será às 8 (oito) horas, quando da abertura do CorenSP Educação;

1.2.

A apresentação de identificação oficial com foto (RG, CNH, Carteira de
Identificação Profissional emitida por Conselho ou Ordem de Classe etc) e
informação do número do CPF, na Recepção, é obrigatória para entrar nas
dependências do Coren-SP Educação;

1.3.

A garantia da vaga dos profissionais inscritos está assegurada, contudo, a
tolerância máxima é de 5 (cinco) minutos além do horário marcado para o
início da atividade. Após esse prazo de tolerância, a sua vaga será
disponibilizada para profissionais sem inscrição prévia. Se restarem vagas na
atividade após o período de tolerância, você receberá uma nova vaga, podendo
participar normalmente, respeitados os horários de entrada, que são de 30 e 60
minutos após o início da atividade. Após esses horários, não será permitida a
participação;

1.4.

É proibido o consumo de comidas e bebidas fora do Espaço Café (localizado
no térreo) ou dos locais destinados ao intervalo;

1.5.

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/educacao/seucertificado/. Para visualizá-lo, seu computador deve estar configurado para abrir

janelas de Pop-ups;
1.6.

A emissão do certificado está condicionada à participação do inscrito em,
pelo menos, 75% do tempo da atividade;

1.7.

No caso de desistência na participação da atividade, solicitamos que você
cancele a inscrição antes do período de 24h do horário de início, evitando o
recebimento de sanção (proibição de novas inscrições pelo período mínimo de
30 dias). Para efetivar o cancelamento, acesse o link http://portal.corensp.gov.br/educacao/consulta-ou-cancelamento-de-atividade/. Se extrapolado o
prazo para cancelamento, acesse o site http://educacao.coren-sp.gov.br/, clique
em “Contato”; no campo “Mensagem” informe a atividade, a data e o horário, e
apresente sua justificativa, devidamente comprovada (anexar documento
comprobatório). Aguarde a resposta via e-mail para saber se a justificativa foi
aceita;

1.8.

O participante declara-se ciente de que não está autorizado a gravar,
transmitir ou divulgar nenhum conteúdo veiculado pela instituição sem
expressa anuência desta. O uso ou divulgação sem autorização de gravações das
atividades ministradas, seja em áudio ou em vídeo, fere direito e imagem, sendo
passível de sanção civil e criminal.

OBSERVAÇÕES:
I.

Caso não tenha conseguido inscrição na atividade desejada, ainda poderá ter
uma chance de participar. Para tanto, compareça no Coren-SP Educação na
data da atividade, realize um cadastro de espera de vaga remanescente e
aguarde chamado na recepção após o término do período de tolerância aos
inscritos, momento em que, em existindo vaga, poderá ser viabilizada a sua
participação.

II.

A ordem de chamada segue a de chegada de profissionais para o cadastro de
espera de vaga remanescente.

III.

Lembramos que o Coren-SP Educação somente efetivará a inscrição nos
critérios especificados acima.

2. ATIVIDADES ONLINE:
2.1.

O acesso à atividade, assim como a emissão do certificado, dependerá da
correta indicação dos dados contidos no protocolo, na forma nele indicada, que
será encaminha ao seu e-mail após a efetivação da inscrição;

2.2.

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/educacao/seucertificado/. Para visualizá-lo, seu computador deve estar configurado para abrir
janela de Pop-up;

2.3.

No caso de desistência na participação da atividade, solicitamos que você
cancele a inscrição antes do período de 24h do horário de início, evitando o
recebimento de sanção (proibição de novas inscrições pelo período mínimo de
30 dias). Para efetivar o cancelamento, acesse o link http://portal.corensp.gov.br/educacao/consulta-ou-cancelamento-de-atividade/. Se extrapolado o
prazo para cancelamento, acesse o site http://educacao.coren-sp.gov.br/, clique
em “Contato”; no campo “Mensagem” informe a atividade, a data e o horário, e
apresente sua justificativa, devidamente comprovada (anexar documento
comprobatório). Aguarde a resposta via e-mail para saber se a justificativa foi
aceita;

2.4.

O participante declara-se ciente de que não está autorizado a gravar,
transmitir ou divulgar nenhum conteúdo veiculado pela instituição sem
expressa anuência desta. O uso ou divulgação sem autorização de gravações das
atividades ministradas, seja em áudio ou em vídeo, fere direito e imagem, sendo
passível de sanção civil e criminal.

Contamos com a sua colaboração!
Equipe do COREN-SP Educação

