Como se inscrever

Já tenho cadastro no Sistema EAD PRO-CREA
{iframe height="150" align="middle"
target="_blank"}https://creaweb.crea-pr.org.br/pro-crea/default.aspx?JANELA=NOVA{/iframe}

ATENÇÃO:
* Desabilite o bloqueador de POPUPs de seu navegador;
* Utilize preferencialmente o navegador GOOGLE CHROME;
* Não utilize e-mails Hotmail ou MSN, devido ao bloqueio
destes no recebimento dos e-mails enviados pelo CREA-PR.

Confira em "Novos Cursos" quais cursos estão sendo ofertados, e tendo interesse em
inscrever-se: clique sobre o nome do curso, clique em "Descrição do Curso", e em havendo
vagas disponíveis haverá um link "Solicitar Inscrição" no canto superior direito. Clique em
"Solicitar Inscrição" e confirme “Sim”.
Se não houver esse link, as inscrições estão encerradas pois o curso está em andamento ou
porque as vagas estão esgotadas, e você deve aguardar nova turma para fazer sua inscrição.

Não lembro do login e senha de acesso

*Desabilite seu bloqueador de popup
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Caso queira alterar sua senha ou e-mail de contato, após acessar a página inicial do curso,
clique em "Alterar Cadastro" no menu superior.

O link de inscrição não aparece
Se não houver esse link, as inscrições estão encerradas pois o curso está em andamento ou
porque as vagas estão esgotadas, e você deve aguardar nova turma para fazer sua inscrição.

Ou se aparecer uma mensagem que o próprio Sistema EAD informou:

1) "Anuidade do CREA-PR em atraso", acesse sua área restrita e faça a impressão do boleto
para pagamento, ou contate via 0800-410067.

01 dia útil após o pagamento, o sistema EAD automaticamente irá liberar o link de inscrição.

2) "O sistema verificou a inexistência deste registro profissional no CREA-PR, ou o
registro profissional não foi informado corretamente
.", siga essas orientações:
- digite o número de seu registro profissional sem pontuação entre os números e sem o
número zero a esquerda. Veja o exemplo: PR-00000/D
- caso você tenha visto no CREA-PR, utilize sempre o número da carteira profissional do seu
Estado. Veja o exemplo: SP-0000000/D

3) "O sistema verificou que já existe um cadastrado neste sistema de ensino a distância
com este registro profissional
.", você deve resgatar seu login e senha já existentes.
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*Desabilite seu bloqueador de popup

Como é divulgada a inscrição?

Através do site do PRO-CREA e do Boletim Eletrônico do PRO-CREA enviado todas as
quintas-feiras. Geralmente as inscrições são abertas de 20 a 30 dias antes da data de início.
Consulte o calendário. Não há lista de espera.
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