Como se cadastrar

Primeiro acesso ao Sistema EAD PRO-CREA

*Desabilite seu bloqueador de popup

- você receberá imediatamente um e-mail com o seu login e senha de acesso ao Sistema
EAD;

INFORME AQUI:

{iframe height="150"}
frame}

https://creaweb.crea-pr.org.br/pro-crea/default.aspx?JANELA=NOVA{/i

ATENÇÃO:
* Utilize preferencialmente o navegador Google Chrome;
* Certifique-se que o bloqueador de POPUPs de seu navegador está desabilitado;
* Não utilize e-mails Hotmail ou MSN, devido ao bloqueio
destes no recebimento dos e-mails enviados pelo CREA-PR.

- na nova tela, informe os dados de cadastro e também informação do seu perfil;
Pronto! Seu cadastro no Sistema EAD PRO-CREA está concluído e agora você pode verificar
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quais cursos estão sendo ofertados e estão com inscrições abertas.
Lembre-se: o cadastro no sistema EAD é feito somente uma única vez, no primeiro acesso.
Já a inscrição deve ser realizada para cada um dos cursos de interesse.

Não lembro do login e senha de acesso ao Sistema EAD
PRO-CREA

*Desabilite seu bloqueador de popup.

A tela de Pré Cadastro não abre
A tela de pré-cadastro é um "popup" e se não abrir em nova página, possivelmente a sua
Internet Explorer (ou outro navegador) está configurado para bloquear popups. Basta acessar
em "Ferramentas" e desabilitar o bloqueador de popups.

Fiz o Pré Cadastro e não recebi o e-mail com login e senha
Caso não tenha recebido o e-mail com o login e senha:
1. Verifique se o e-mail está na lixeira ou na caixa de spam; ou ainda, se o seu e-mail está
configurado para bloquear e-mails do CREA-PR.
2. Atenção! Se você cadastrou um e-mail do Hotmail ou MSN, o e-mail do Sistema EAD
pode ter sido bloqueado.

Se possui algum outro e-mail alternativo, envie sua solicitação ao e-mail procrea@crea-pr.org.
br
que incluiremos
este novo e-mail no seu cadastro no sistema EAD, e então enviaremos o login e senha de
acesso.
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Ou envie sua solicitação ao e-mail procrea@crea-pr.org.br que enviaremos o login e senha de
acesso ao Sistema EAD.
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