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REGISTRO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO

O registro das instituições de ensino é necessário para que estas 
possam indicar representantes para compor o Plenário dos Creas e 

estabelecer parcerias.      

DOCUMENTAÇÃO

ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA / ATESTADA POR 
FUNCIONÁRIO DO CREA:

1. Regimento ou estatuto, aprovado pelo órgão competente do 
sistema de ensino;
2. Ato de criação, credenciamento ou recredenciamento da 
instituição de ensino expedido pelo órgão oficial competente; 
3. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ;
4. Ato vigente de reconhecimento ou de renovação de 
reconhecimento de cada curso ministrado nas áreas de 
formação profissional abrangidas pelo Sistema Confea/Crea 
expedido pelo órgão competente do sistema de ensino.

SOLICITAÇÃO
A instituição de ensino deverá encaminhar ao Crea 
requerimento especificando sua denominação e sua forma de 
organização acadêmica, bem como a denominação dos Campi 
e/ou unidades fora da sede.

No caso de instituição de ensino vinculada a uma entidade 
mantenedora, deverá ser apresentado também o ato 
constitutivo dessa entidade, registrado no órgão oficial 
competente, que ateste sua existência e capacidade jurídica de 
sua atuação.

Para cada universidade, centro universitário ou faculdade 
integrada, será possibilitado apenas 01 (um) registro por 
Regional, ainda que congreguem mais de uma faculdade de 
área afeta ao Sistema.



OBSERVAÇÕES

O registro de instituição de ensino para fins de representação 
no Plenário do Crea é opcional, por isso, não deve ser 
confundido com o cadastro obrigatório das instituições de 
ensino para fins de cadastramento dos cursos e registro dos 
egressos nos Creas.  
Se a homologação da instituição de ensino superior ocorrer 
até a sessão plenária do Confea do mês de junho, a 
representação da entidade será efetivada no ano 
subsequente ao da referida homologação da entidade de 
classe. Para que isso ocorra, o Crea deve protocolizar, no 
Confea, o processo de registro com toda a documentação 
necessária até dia 30 de abril.

VALOR
Isento

PRAZOS

Os prazos de análise do pedido de registro de instituição de 
ensino são variáveis, tendo em vista que dependerão da 
apreciação das instâncias do Crea (Câmara Especializada e 
Plenário.

Em alguns casos, são necessárias diligências para obtenção de 
informações complementares à instrução do processo.
No Confea, a definição de ordem de análise respeita a data de 
entrada do processo no protocolo.

TRÂMITE PROCESSUAL

Protocolo da documentação
no Crea

Análise pela Câmara
Especializada competente

Aprovação pelo Plenário
do Crea

Homologação pelo Plenário
do Confea


