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CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO

As instituições de ensino que ministram cursos regulares nas áreas de 
Agronomia, Engenharia, Geografia, Geologia e Meteorologia devem 

efetuar, obrigatoriamente, o seu cadastramento, que é uma exigência 
básica para concessão de Registro Profissional, titulação e 

competências profissionais dos egressos.

O cadastramento institucional é a inscrição da instituição de ensino e 
tem por finalidade fornecer ao Conselho informações indispensáveis 
ao processo de Registro Profissional de egressos dos cursos regulares 

oferecidos pela instituição de ensino.

O cadastro será efetivado após instrução pela Comissão de Educação 
e Atribuição Profissional - CEAP do Crea, sua apreciação por pelo 

menos uma Câmara Especializada referente a um dos cursos 
ofertados e sua aprovação pelo Plenário do Crea.

DOCUMENTAÇÃO
1. Ato autorizativo de credenciamento ou 
recredenciamento da Instituição de Ensino;
2. Estatuto e Regimento da Instituição, aprovado no 
Conselho de Educação ou instância competente, e de 
sua categoria administrativa e estrutura acadêmica;
3. Formulário A 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);
4. Outros documentos que achar pertinentes.

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



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

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. A instituição deve procurar o Crea para formalizar o 
cadastro do curso, concomitantemente com o processo 
de autorização. Desta forma, é garantido ao egresso o 
direito de requerer seu registro tão logo conclua o curso, 
dando início a sua carreira profissional.

2. Sempre que houver atualização da Instituição de 
Ensino como "Estatuto, Regimento, alteração de 
endereço, alteração de nomenclatura, renovação de 
credenciamento" deverá ser protocolizado, junto ao 
Crea-PE, a atualização da instituição de ensino, com 
apresentação da nova documentação e de novo 
Formulário A. Nesse caso o processo será apreciado 
apenas pela Comissão de Educação e Atribuição 
Profissional - CEAP e por uma Câmara Especializada 
referente a um dos cursos ofertados.


