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OFÍCIO SIRE Nº 586/2021 

Belo Horizonte, 02 de julho de 2021 
 

Aos(Às) senhores(as) coordenadores(as) dos cursos de Odontologia de Instituições de Ensino 

Superior do estado de Minas Gerais 

 

Assunto: solicitação de inscrições de estagiários dos cursos de Odontologia e emissão de cédulas 

de estagiário. 

Senhores(as) coordenadores(as), 
 

A fim de dar celeridade e desburocratizar o processo de inscrição de estagiários e confecção das 

cédulas, passaremos a receber os pedidos exclusivamente de forma on-line. Para tanto, 

disponibilizamos aos alunos um formulário no qual será possível informar os dados para inscrição e 

confecção da cédula de estagiário. 
 

Portanto, no novo modelo de solicitação, o aluno deverá acessar o link cro.mg/inscricaoestagiario, 

ocasião em que será possível o próprio aluno fazer a solicitação da sua inscrição e, por conseguinte, da 

cédula de estagiário. 
 

Por parte das IES, será necessário o envio da lista de alunos aptos a estagiar, conforme disposto no 

art. 35 da Resolução CFO 63/2005. A lista será utilizada para conferência dos dados informados pelo 

aluno no momento da solicitação de sua inscrição de estagiário. A lista deverá ser enviada, a princípio, 

para o e-mail inscricao@cromg.org.br. 
 

Observações importantes: 
 

1. O aluno se responsabilizará pela entrega de 1 foto 2x2 para fazer a retirada do documento; 

2. Não há custo para emissão da cédula de estagiário; 

3. Somente será possível fazer a retirada do documento após o estagiário ter sido comunicado por 

e-mail de sua disponibilidade; 

4. A entrega da cédula de estagiário será feita presencialmente, ao próprio estagiário, após o envio 

do e-mail por parte deste Conselho em momento oportuno; e 

5. Não será permitida a entrega das cédulas de estagiários a terceiros, em nenhuma hipótese. 
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