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BOLETIM ELETRÔNICO AEAA – SETEMBRO 2016 
 
Curso a distância gratuito promovido pelo Crea-PR em 
parceria com o Sebrae: Procedimentos para Registro de 
Empresa no Crea-PR  
 
O curso será realizado via sistema de ensino a distância do Crea-PR, com o objetivo de prestar 
esclarecimentos a futuros empresários e a pessoas físicas em geral como identificar se a empresa 
necessita de registro no Crea-PR. 
Inscrições: até 10/10/2016. 
Realização: 20/10 a 30/11/2016. 
Clique aqui para inscrever-se gratuitamente. 
 
CURSO A DISTÂNCIA: Procedimentos para Registro de Empresa no Crea-PR 
Cidade: Ensino a Distância (EAD) 
Data: 20/10/2016 a 30/11/2016 
Período de Inscrições: 24/08/2016 a 10/10/2016 
Clique aqui para se inscrever neste(a) CURSO A DISTÂNCIA 
 
CURSO A DISTÂNCIA  Gratuito(a) 
 
Promoção: 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) em parceria com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
Objetivo geral: 
Prestar esclarecimentos a futuros empresários e a pessoas físicas em geral como identificar se a empresa 
necessita de registro no Crea-PR. 
Objetivos específicos: 
Identificar a empresa que necessita de registro no Crea-PR e esclarecimentos sobre a necessidade de 
contratar um profissional registrado para responder pelas atividades técnicas da empresa. 
Consequências caso a empresa não efetue seu registro no Conselho. 
Orientações sobre taxas conforme legislação vigente. 
Público alvo: 
Pessoa Física empreendedora que necessita registrar sua empresa no Crea-PR ou Prestadores de 
Informações sobre registro de empresas no Crea-Pr. 
Datas: 
Inscrições: até 10/10/2016, ou até esgotarem as 350 vagas. 
Início: 20/10/2016 
Término: 30/11/2016 
 
Carga horária: 30 horas, inteiramente via Sistema EAD do Crea-PR 
Inscrições gratuitas: 
Exclusivamente no site do Crea-PR / Agenda de cursos e eventos / Cursos a distância 
Como acessar o curso: 
Mediante login e senha de acesso ao Sistema EAD do Crea-PR. 
 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webpublica/procrea/cursos/informacoes_curso.aspx?CODCURSO=4238
http://creaweb.crea-pr.org.br/webpublica/procrea/cursos/inscricao_curso.aspx?CODCURSOPROCREA=4238
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Dinâmica do curso: 
Este curso é totalmente via Ensino à Distância (EAD), com aulas via internet através do Sistema de Ensino a 
Distância do Crea-PR.  
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 disponibilizado o Certificado aos aprovados. 
Mais informações: 
Central de Informações do Crea-PR: 0800 041 0067 ou ícone Fale Conosco do site www.crea-pr.org.br 

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

