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Clique nos links abaixo para conhecer, na íntegra, as novas Resoluções do Conselho Federal de Odontologia, 

publicadas no Diário Oficial da União, Seção 1, de 31 de janeiro de 2019.

RESOLUÇÃO CFO-195/2019 

Autoriza o cirurgião-dentista a realizar o registro, a inscrição e a divulgação de mais de duas especialidades, e 

dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CFO-196/2019

Autoriza a divulgação de autoretratos (selfie) e de imagens relativas ao diagnóstico e ao resultado final de 

tratamentos odontológicos, e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CFO-197/2019

Proíbe a inscrição e o registro de alunos egressos de cursos de odontologia, integralmente realizados na 

modalidade de ensino à distância - EAD, e adota outras providências. 

 

RESOLUÇÃO CFO-198/2019

Reconhece a Harmonização Orofacial como especialidade odontológica, e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CFO-199/2019 

Proíbe a realização de terapias denominadas de modulação e/ou reposição e/ou suplementação e/ou 

fisiologia hormonal por cirurgiões-dentistas fora de sua área de atuação, e dá outras providências

CONFIRA AS NOVAS RESOLUÇÕES DO 
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

No dia 4 de fevereiro, o Conselho Regional de 

Odontologia do Distrito Federal - CRO-DF participou 

da Solenidade de Colação de Grau dos Formandos 

em Odontologia da Universidade Paulista do Distrito 

Federal - UNIP/DF. Cerca de 60 (sessenta) acadêmicos 

receberam o título de Cirurgião-Dentista.

Em seu discurso, o Presidente do CRO-DF, Dr. Marco 

Antônio dos Santos, parabenizou o corpo docente da 

UNIP/DF, os pais e os formandos, por essa conquista, 

desejando sucesso nessa nova jornada.

“A Odontologia é uma arte primorosa e exigente, mas 

ao mesmo tempo mui to  grat ificante .  E  o 

reconhecimento sempre vem para aqueles que 

exercem sua profissão com maestria, com dedicação, 

r e sponsab i l i dade  e  amor  ao  p róx imo .  A 

conscientização da humanização do tratamento 

odontológico é fundamental para o sucesso 

profissional”, destacou. 

E no dia 12 do corrente mês, foi a vez da Solenidade 

de Colação de Grau de 70 (setenta) novos Cirurgiões-

Dentistas graduados pelo Centro Universitário 

UNIEURO. A cerimônia contou com a presença de 

familiares e amigos, lotando o auditório da faculdade.

CRO-DF participa de Solenidades de Colação de Grau dos Formandos em 
Odontologia da UNIP/DF e UNIEURO no início do mês

Cirurgiões-Dentistas (CD's), Técnicos em Prótese Dentária (TPD's) e pessoas jurídicas, informamos 

que estes são os últimos dias para solicitar o parcelamento da anuidade de 2019, em até 5 (cinco) 

vezes iguais e sucessivas, tendo como montante o valor integral e fixado para vencimento em 

março. 

Não deixe para a última hora, procure o CRO-DF até o dia 27/02/2019, das 09h às 18h, pelos 

telefones (61) 3035-1851 / 3035-1870 / 3035-1893, ou pelo e-mail crodf@crodf.org.br.

Vencimentos:

1ª parcela até o dia 28 de fevereiro de 2019;

2ª parcela até o dia 29 de março de 2019;

3ª parcela até o dia 30 de abril de 2019;

4ª parcela até o dia 31 de maio de 2019; e,

5ª parcela, e última, até o dia 28 de junho de 2019.

Os boletos serão enviados por e-mail, portanto, caso não os encontre na caixa de entrada, deverá ser 

verificado o spam e/ou lixo eletrônico.

O CRO-DF está à disposição para atendê-los o mais breve possível, de acordo com a demanda de 

solicitações.

ÚLTIMOS DIAS PARA SOLICITAR O PARCELAMENTO DA 
ANUIDADE DE 2019 EM ATÉ 5 VEZES
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