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BOLETIM ELETRÔNICO AEAA – SETEMBRO 2015 

 

Cursos a distância 

 

23/10/2015 - Conheça a Ação Fiscalizatória do CREA-PR - Ensino a Distância (EAD) - CREA-PR 
 
CURSO A DISTÂNCIA: Conheça a Ação Fiscalizatória do CREA-PR 
Cidade: Ensino a Distância (EAD) 
Data: 23/10/2015 a 16/11/2015 
CURSO A DISTÂNCIA Gratuito(a) 
Promoção: 
 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) promove este curso especialmente às 
empresas registradas. 
 
Objetivo geral: 
 
Ampliar o entendimento por parte das empresas quanto a fiscalização do exercício profissional realizada 
pelo CREA-PR. 
 
Público alvo: 
 
Profissionais de todas as áreas afetas ao Sistema CONFEA/CREAs que atuam em empresas registradas no 
CREA-PR, inclusive responsáveis técnicos e empregadores, com registro regular e em dia com o Conselho. 
 
Conteúdo: 
 
Conceitos e definições 
Distribuição Regional 
Como identificar um Agente Fiscal e qual o sistema utilizado durante a fiscalização 
Tipos de fiscalização 
Tratamento de processos 
Gestão e relacionamento 
 
Datas: 
 
Inscrições: até 22/outubro, ou até esgotarem as vagas. 
Início: 23/outubro/2015 
Término: 16/novembro/2015 
 
Avaliações: 
 
Será aplicada uma avaliação online composta por questões objetivas. 
Nota mínima para aprovação: 7,0 
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Inscrição: se você possui acesso ao EAD do CREA-PR: 
 
Se você já possui login e senha de acesso ao Sistema de Ensino a Distância PRO-CREA: 
- acesse o Sistema EAD através do menu esquerdo do site: "SISTEMA DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) PRO-
CREA" clique sobre o nome do curso "Conheça a Ação Fiscalizatória do CREA-PR" 
- clique em "Descrição do Curso" 
- em "Solicitar Inscrição"  
- e confirme "Sim" 
Automaticamente você receberá um e-mail de confirmação de inscrição, e deve aguardar o início do curso, 
em 23/outubro. 
 
Inscrição: se você não possui acesso ao EAD do CREA-PR: 
 
Se você NÃO possui login e senha de acesso ao Sistema de Ensino a Distância PRO-CREA: acesse  
"SISTEMA DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) 
PRO-CREA" e clique em "Cadastre-se". 
 
Dinâmica do curso: 
 
Este curso é totalmente via Ensino à Distância (EAD), com aulas e avaliações via internet através do Sistema 
de Ensino a Distância PRO-CREA. As aulas são via internet com ferramentas que possibilitam flexibilidade e 
dinamismo, acesso para download dos materiais de apoio e possibilidade de interação com os outros 
profissionais participantes.  
Você estuda quando e onde quiser - de acordo com o calendário do curso - e garante o conhecimento que 
você precisa de forma rápida e eficiente. 
 
Certificados: 
 
Após término do curso será disponibilizada a impressão do Certificado aos aprovados, diretamente nos 
Serviços Online do profissional no site do CREA-PR. 
 
Mais informações: 
 
Central de atendimento do CREA-PR: 0800 041 0067 ou ícone Fale Conosco do site www.crea-pr.org.br 

 

 

*Profissional ao preencher o formulário da ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) 
anote na entidade de classe o número 312. 

 

http://www.crea-pr.org.br/

