
 

 

 

 

NÚCLEO DE REGISTRO 

                                    Conselho Regional de Economia de Minas Gerais – 10ª Reg. – MG 

Rua Paraíba, 777 – Savassi – CEP 30.130-141 – Belo Horizonte – MG 

Tel: (31) 3261-5806 – Fax: (31) 3261-8127 – www.portaldoeconomista.org.br - corecon-mg@cofecon.gov.br 

REQUERIMENTO DE REGISTRO - SEM DIPLOMA (  ) 
Nos termos da Lei n.º 1.411/1951, Art. 3º,  Arts. 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto n.º 31.794/1952 a Resolução 
nº 1.945/2015 do COFECON, o(a)Bacharel abaixo identificado(a) vem REQUERER a esse CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA-MG seu Registro, anexando a este Requerimento assinado, 02 (duas) 
fotos 3x4 atuais, com o fundo branco e toda documentação necessária à efetivação do Registro.   
Nome: _______________________________________ RG:__________ Órgão Expedidor:_____ U.F.___  
 
CPF: _______________ Nasc:____/____/______  Nacionalidade: _______ Naturalidade:_______  E.Civil:  
 
__________ Sexo: M (   ) F (   )  Tipo Sangue/Fator RH:_____ Doador órgãos/ tecidos:(     ) sim    (     ) não     
 
Nome/Pai______________________________________ Nome/Mãe ______________________________ 
 
End.Resid.______________________________________  n.º_______ Apto .______Bairro: ____________      
 
Cep: ___________-_____  Cidade: _______________________  UF: _____  Tel. Res.:(  ) _____________   
 
Cel.: (   ) ___________________ E-Mail: _______________________________ Empresa em que trabalha:  
 
_______________________________Ramo de Atividade: ____________________Cargo:_____________ 
              
End.Com.:_______________________ n.º _______  Bairro: ________________CEP: ___________ - ___    
 
Cidade:____________________UF:___Tel.Com.:( ) _______________E-Mail:  _____________________ 
 
End. correspondência: (  ) Residencial (  )  Comercial   Data de Conclusão Curso:    ____/____/_____     
 
Data da Colação de Grau: ____/____/_____ 
 
FACULDADE/UNIVERSIDADE:  
Declaro estar ciente: 
a) da obrigatoriedade do recolhimento das anuidades futuras, decorrentes deste registro, cuja 
responsabilidade cessará, somente, com a formalização do meu pedido de cancelamento do registro e seu 
deferimento pelo Plenário do CORECON-MG; 
b) de manter atualizados meus dados, em especial, o endereço para correspondência e telefone para contato, 
sempre que alterados; 
c) de que, pela indisponibilidade do diploma do Curso de Ciências Econômicas na efetivação deste registro, 
tenho o prazo de 01 ano para apresentação deste documento,  e a não apresentação deste, no prazo, implica a 
solicitação de prorrogação por mais 01 ano, mediante apresentação de requerimento próprio e de certidão 
emitida pela instituição de ensino superior, com as razões que impediram a expedição do documento, datada 
de, no máximo, um mês antes do pedido de renovação do registro, nos termos do § 7º do artigo 5º da 
Resolução nº 1.945/2015 do COFECON; 
d) de que,  a carteira profissional referida no artigo 25 da Resolução 1.945/2015, terá o prazo de validade de um 
ano, contado da data do pedido de registro; 
e) de que, em caso de não apresentação do diploma, passarei a ser considerado inadimplente com minhas 
obrigações junto ao Conselho, e como tal, sujeito às ações de fiscalização, podendo ser autuado e multado. 

_________________, ____ de _________________ de __________ 
 

 

Assinatura do(a) Requerente 

Preenchimento exclusivo do Conselho 

 
 Sede (  ) ou (  ) Delegacia: ______________________   Registro Nº   _________ 
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Foto 3x4 


