Atuação do PRO-CREA

- Atuar focado em seu maior objetivo: contribuir para a melhoria da qualificação dos
profissionais, agindo para que um maior contingente de profissionais do Estado do Paraná
possam ter acesso à informação e ao conhecimento, nas diversas áreas que atuam;
- buscar parcerias que garantam alta qualidade nos cursos oferecidos;
- disponibilizar o seu ambiente virtual exclusivamente desenvolvido para o CREA-PR: o
ambiente de ensino a distância - EAD do PRO-CREA;
- buscar novos e atuais cursos: boas oportunidades de atualização profissional;
- promover cursos em parceria com entidades idôneas, e os acompanhar para garantir
sua qualidade e resultados sempre satisfatórios aos profissionais; e
- orientar para que os profissionais façam um planejamento com organização do tempo
para o estudo individual e para a interação com professores e outros participantes do curso.

Política de Atendimento do PRO-CREA
O CREA-PR reconhece e incentiva a busca contínua do aprimoramento profissional frente às
inovações tecnológicas, atendimento às conformidades legais e ampliação do conhecimento de
forma geral.
Neste contexto oferece apoio operacional, contribuindo assim para a crescente oferta de
atividades de qualificação profissional, sejam elas cursos de curta duração, pós-graduações,
palestras e/ou eventos.
O apoio operacional consiste na divulgação das atividades ofertadas pelas Entidades de
Classe, Instituições de Ensino e Empresas registradas no CREA-PR, utilizando-se dos canais
de comunicação já existentes, ou seja,
- site do CREA-PR / Agenda de Cursos e Eventos;
- boletim eletrônico semanal a todos os profissionais registrados no CREA-PR.
O apoio operacional pode englobar ainda o serviço de inscrições via internet, disponibilização
da lista de inscritos, tabulação de avaliações das atividades realizadas e banco de dados com
todas as atividades divulgadas, recuperáveis em tempo real.
O serviço está disponível às Entidades de Classe, Instituições de Ensino e Empresas
com registro regular perante o CREA-PR e tem como pré-requisito que o
instrutor/palestrante/ministrante de atividade técnica, possua registro e/ou visto em
situação regular no CREA de origem.
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Este serviço não é aberto a outras instituições e/ou empresas de treinamento com fins
lucrativos, nem às Instituições de Ensino não registradas no CREA-PR.
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