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1. A revisão de Registro das Instituições de Ensino é tratada 
na Seção II, Capítulo I, nos artigos 9° a 11 da Resolução 
1.070, como descrito abaixo:  

Art. 9° O Crea procederá anualmente à revisão do registro das 
instituições de ensino, com o objetivo de atualizar as informa-
ções constantes de seus registros. 

Art. 10. Para revisão de seu registro, a instituição de ensino de-
verá encaminhar anualmente ao Crea requerimento instruído 
com original ou cópia autenticada ou atestada por funcionário 
do Crea dos seguintes documentos: 

I – alterações estatutárias ou regimentais ocorridas após o regis-
tro ou a última revisão de registro, devidamente acompanhadas 
da aprovação pelo órgão competente do sistema de ensino e não 
atualizadas perante o Crea, se houver; 

II – ato de recredenciamento da instituição de ensino expedido 
pelo órgão oficial competente, se houver; e 

III – ato vigente de reconhecimento ou de renovação de reco-
nhecimento de cada curso ministrado nas áreas de formação 
profissional abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, expedido 
pelo órgão competente do sistema de ensino. 

Art. 11. A revisão de registro da instituição de ensino deverá ser 
aprovada pelo Plenário do Crea. 
Parágrafo único. No caso em que seja verificada alteração na 
denominação da instituição de ensino, na sua organização aca-
dêmica ou em seu vínculo com a entidade mantenedora as alte-
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rações deverão constar explícitas da decisão plenária do Regio-
nal. 

 

OBS: As instituições de ensino deverão comunicar ao Crea-Ce 
quando ocorrer mudança de Reitor. 

2. A revisão de Registro das Entidades de Classe é tratada a 
Seção II, Capítulo II, nos artigos 20 a 22 da Resolução 1.070, 
como descrito abaixo:  

Art. 20. O Crea procederá anualmente à revisão do registro das 
Entidades de Classe de profissionais, com o objetivo de 
atualizar as informações constantes de seus registros. 

Art. 21. Para revisão de seu registro, a entidade de classe de 
profissionais deverá encaminhar anualmente ao Crea 
requerimento instruído com original ou cópia autenticada ou 
atestada por funcionário do Crea dos seguintes documentos: 

I - Alterações estatutárias ocorridas após o registro ou a última 
revisão de registro, se houver, registradas em cartório, 
contemplando os mesmos requisitos exigidos para o registro; 

II - Ata de eleição da atual diretoria registrada em cartório, se 
houver alteração após o registro ou a última revisão de registro; 

III - Comprovante de efetivo funcionamento como 
personalidade jurídica mediante a prática de atividades de 
acordo com os objetivos definidos em seu estatuto e 
relacionadas às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, 
sendo exigida a comprovação de no mínimo 3 (três) atividades 
do ano anterior, tais como aquelas exigidas para registro; 
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