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CADASTRO DE CURSOS

A instituição de ensino, seja aquela que já possui cadastro ou quando 
da solicitação inicial, deve formalizar o cadastramento individual de 

cada curso reconhecido oferecido pela instituição de ensino.

A finalidade do cadastramento é fornecer ao Conselho informações 
indispensáveis ao processo de registro profissional de egressos dos 

cursos reconhecido pelo sistema oficial de ensino brasileiro.

O cadastramento do curso será efetivado após instrução pela 
Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP do Crea, sua 

apreciação pela Câmara Especializada pertinente ao curso e sua 
aprovação pelo Plenário do Crea.

DOCUMENTAÇÃO
1. Ato Autorizativo de autorização de funcionamento do 
curso;
2. Ato Autorizativo de reconhecimento e/ou renovação de 
reconhecimento;
3. No caso de cursos de pós-graduação, deve ser 
apresentado a Resolução do Conselho Superior da 
Instituição de Ensino, que criou o curso, bem como 
constar o cadastro do curso no site do e-MEC, em 
atendimento a Resolução CNE/CES nº 2, de 12 de 
fevereiro de 2014.
4. Formulário B constante no Anexo da Resolução n 1.073 
(este Formulário está
disponibilizado em formato Word no site do Crea-PE (Aba 
Ensino / Formulários / Instituições de Ensino); 
5. Projeto Pedagógico (incluindo os respectivos níveis, 
objetivos, finalidades gerais e específicas, estrutura 
acadêmica, corpo docente, matriz curricular, carga 
horária, ementas das disciplinas, bibliografia recomendada



e título acadêmico concedido. Essas informações servem 
para definir o perfil de formação dos egressos, e, portanto 
competências e habilidades profissionais futuras);
6. Outros Documentos que achar pertinentes.

VALOR
Isento

Os prazos de análise do pedido de cadastro de Instituição 
de Ensino são variáveis, tendo em vista que dependerão 
da apreciação das instâncias do Crea (Câmara 
Especializada e Plenário).

PRAZOS

TRÂMITE PROCESSUAL

Protocolo da documentação
no Crea

Análise pela Comissão de 
Educação e Atribuição 

Profissional

Análise pelas Câmara(s) 
Especializada(s) competente(s);

Apreciação pelo Plenário
do Crea

OBSERVAÇÕES

1. Atualmente esse tipo de processo ainda está sendo realizado 
presencialmente na sede ou qualquer inspetoria/escritório do 
Crea-PE.

2. Sempre que houver atualização do curso como "alteração da 
matriz curricular, Ato Autorizativo de renovação de reconhecimento" 
deverá ser protocolizado, junto ao Crea-PE, a atualização do curso, 
com apresentação da nova documentação e de novo Formulário B. 
Nesse caso o processo será apreciado apenas pela Câmara 
Especializada pertinente ao curso.

3. Faz-se necessária a adequação do corpo docente ao programa 
das disciplinas; esse é um dos aspectos observados pelas Câmaras 
Especializadas na análise do cadastramento do curso. As disciplinas 
profissionalizantes devem ser ministradas por profissionais com 
formação compatível com o conteúdo.


