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REGISTRO DE PROFISSIONAL
DIPLOMADO NO EXTERIOR

É o registro concedido ao profissional diplomado no exterior, 
brasileiro ou estrangeiro, portador de visto permanente ou 

visto provisório com contrato de trabalho temporário no país.

São variáveis, tendo em vista que dependerão da apreciação das 
instâncias do Crea (Câmara Especializada e Plenário) e do Confea 
(caso seja necessário).
Em alguns casos, são necessárias diligências para obtenção de 
informações complementares à instrução do processo.
No Confea, a definição da ordem de análise, respeita a data de 
entrada do processo no protocolo.

DOCUMENTAÇÃO
1. Diploma revalidado por instituição brasileira de ensino*;
 2. Histórico escolar com a indicação das cargas horárias das 
disciplinas cursadas*; 
3. Documento indicando duração do período letivo ministrado 
pela instituição de ensino, Original legalizado pela autoridade 
consular brasileira + tradução dos originais por tradutor 
juramentado do Brasil.
4. Conteúdo programático das disciplinas cursadas*; 
5. Carteira de identidade ou cédula de identidade de estrangeiro 
com indicação de permanência no País; 
6. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
7. Título de Eleitor (quando brasileiro); 
8. Quitação eleitoral (quando brasileiro); 
9. Quitação com o serviço militar (quando brasileiro); 
10. Comprovante de residência; 
11. Duas fotografias, de frente, nas dimensões 3x4 cm, em cores, 
sendo recomendado o fundo branco e sem data. 

PRAZOS



CUSTO DO REGISTRO
Registro profissional - R$83,80
Expedição de carteira de identidade profissional - R$52,86

Protocolo da documentação no 
Crea, através do sistema SITAC

Análise pela Câmara 
Especializada competente

Aprovação pelo Plenário do Crea

Concessão do registro, pelo Crea

Homologação pelo Plenário do 
Confea (caso seja necessário)

Atribuição de título, 
atividades e competências 
profissionais pela Câmara   

Especializada

TRÂMITE PROCESSUAL



OBSERVAÇÕES

1. A solicitação deverá ser iniciada com a abertura de 
um protocolo no SITAC

2. O registro do diplomado no exterior, com contrato 
de trabalho temporário no País, será concedido após 
sua aprovação pela Câmara Especializada. O registro 
mencionado é dispensado da aprovação pelo Plenário 
do Crea-PE e da homologação pelo Plenário do 
Confea

3. O estrangeiro portador de visto temporário, cuja 
cédula de identidade esteja em processamento, deve 
instruir o requerimento de registro com cópias do 
protocolo expedido pelo Departamento de Polícia 
Federal e do ato publicado no Diário Oficial da União 
que autoriza sua permanência no país

4. Não será exigida a revalidação do Diploma do 
estrangeiro portador de visto temporário

5. A anuidade de pessoa física referente ao exercício 
em que for requerido o registro profissional 
corresponderá a tantos duodécimos quantos forem os 
meses ou fração, calculada da data do seu deferimento 
até o final do exercício. Os valores de anuidade são 
atualizados anualmente pelo Plenário do Confea. O 
profissional poderá obter informações no Crea sobre o 
valor da anuidade referente ao exercício em que for 
requerido o registro


