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SUPERVISÃO DE FORMANDOS –
Marcelo Tadeu

Apresentação: Marcelo Tadeu – Profissional Área Técnica (Supervisor de Formandos)

Setor: GTEC / CORC / Supervisão de Formandos

Procedimento Normal Supervisão de Formandos

Compromisso
Formando +  Crea
(Necessita da informação de conclusão por parte da 
Instituição de Ensino APÓS a Colação de Grau)

Documentação
Doc. Pessoal + Doc. Instituição de Ensino
(Certidão e Histórico Escolar)

Colação de Grau
INÍCIO das Atividades para Registro
Profissional

Compromisso
Crea +  I. Ensino +  Formando(a)
( Instituição de Ensino se compromete a entregar Relações
de Formandos ANTES da Colação de Grau )

Documentação
Documentação Pessoal + Doc. Instituição de Ensino

(Entregue após a Colação de Grau)

Colação de Grau
TÉRMINO das Atividades para Registro Profissional

Desde 2010 – Reconhecido pelas Instituições de Ensino como o Principal canal de comunicação com os centros de formação 
de nível Técnico e  Superior do Estado do Rio de Janeiro, tanto por conta da comunicação por ofícios, assim como pelas 
palestras realizadas. 

APÓS a Colação de Grau ANTES da Colação de Grau



O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) é uma autarquia pública federal instituída 
pelo Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Sede: Brasília
1 milhão de profissionais registrados  

SISTEMA CONFEA/CREA

CONFEA - Normatiza e aprecia recurso

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 
é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito 
público com sede e foro na cidade e jurisdição em todo o estado.

Sede: Rio de Janeiro 
+ 100 mil profissionais registrados  
+ 30   mil vistos em registro profissional
+ 15  mil empresas

CREA-RJ – Fiscaliza e Orienta 



Sistema Profissional e Sistema Educacional

Sistema Profissional

Formação  Diploma
(acadêmico + administrativo)

Habilitação
Título + Competências

Sistema Educacional
(Nível TÉCNICO ou SUPERIOR)

Legislação Específica
LDB

Currículo Escolar
carga horária

conteúdo das disciplinas



Lei 5.194/66
Resoluções 218/73, Confea (maioria dos Cursos de Nível Superior);

Resoluções 235/75, Confea (para Engenharia de Produção);

Resoluções 313/86, Confea (para cursos Superiores de Tecnologia);

Cartão Provisório

Carteira Definitiva (Após entrega de Diploma)

Interrupção de Registro ( necessária a apresentação de documentos)

Cancelamento de Registro 

Visto Profissional (atuação em outros estados)

Perguntas mais frequentes:
- Importância  - Validade  - Limitações

Pergunta: Qual a diferença prática em relação ao Cartão Provisório ?

Pergunta: Qual diferença entre o número do Crea e o Reg. Nacional ?

REGISTRO PROFISSIONAL



1- Reunião com os Formandos : 27 / AGOSTO /2021 (Orientação)

2- Cadastramento On line – Formandos com PRIMEIRO REGISTRO:           
27/08/2021 (baixar os boletos de Taxa) a 10/09/2021 ( Data limite p/ PAGAMENTO dos boletos) . 

13/09/2021 (Data limite para CADASTRAMENTO e UPLOAD dos documentos pessoais)

16/09 e 17/09/2021 (Limite para Envio do Crea-RJ dos números de protocolos para as documentações)

2- FORMANDOS QUE POSSUEM OU POSSUÍAM REGISTRO (Migração CFT, CAU ou CFTA)

Envio pelo formando da documentação em Formato PDF por E-mail: de 27/08 a 10/09/2021

Envio por parte do Crea-RJ dos boletos de Taxa de Reabilitação ou Inclusão:

16/09 e 17/09/2021 (por e-mail) .  Vencimento dos Boletos: 20/09/2021

3- UNIFICAÇÃO DOS CONTATOS POR E-MAIL : 21/09/2021.  

ATENÇÃO TODOS: VERIFICAR CAIXA DE SPAM

4- COLAÇÃO DE GRAU:  SETEMBRO/ 2021
•CONFERÊNCIA E ENTREGA DOS CARTÕES na sede do Crea-RJ (OUTUBRO):  
Aproximadamente vinte dias após a colação de grau OFICIAL da Instituição (da maioria), data a 
confirmar, dependendo das questões de saúde pública.                                                           

Apresentação da Documentação Original + Conferência  + Assinatura.

Cronograma UFRJ 2020.2



Recomendações e Avisos 
Pandemia e Isolamento Social

Na hipótese de haver imposição por Isolamento Social
na época de colação de grau, é importante registrar que
o registro de todos os formandos confirmados pela
instituição serão devidamente trabalhados e
cadastrados após a solenidade: Ou seja: o formando
estará habilitado para exercer sua profissão mesmo sem
o cartão na mão.

Caso isso aconteça, o evento para a conferência e
assinatura dos cartões e apresentação de documentos
originais será realizado após a Colação de Grau, dentro
de devidos protocolos de Segurança.



Considerando a quantidade de instituições e profissionais com projetos 
em andamento de forma simultânea, é importante registrar que:

1 - Considerando todas as restrições impostas pela Pandemia da COVID-19 
e os protocolos de Isolamento Social necessários, para que possamos 
atender todos os públicos dentro dos normativos estabelecidos pelo 
Crea-RJ, não poderemos atender quem não cumprir os prazos descritos.

2 - QUEM NÃO TIVER NA LISTAGEM DE ALUNOS APTOS A COLAR GRAU até 
vinte dias antes da data da colação de grau (compromisso da Instituição 
junto ao Crea-RJ), só terá seu registro trabalhado UM MÊS APÓS A DATA 
DA COLAÇÃO DE GRAU.

3 - Eventuais casos de colação de grau especial serão trabalhados de forma 
específica (terão seus registros em data posterior, logo a seguir da 
Colação de Grau). Entretanto, o formando que estiver nessa situação 
(com motivo devidamente justificado), deverá se antecipar aos prazos do 
cronograma.

OBSERVAÇÕES GERAIS



● Endereço: https://www.crea-rj.org.br/registro-online/

PARTE 1

1- Na Área Restrita do “ATENDIMENTO WEB CREA-RJ”, preencha seus dados 
pessoais e crie uma senha de acesso (pessoal).

2- Baixe um boleto de taxa de registro e efetue o pagamento;

3- Aguarde 2 dias úteis em relação ao PG para voltar à Área Restrita                       
(o sistema será aberto).

Após o limite de dois dias úteis do pagamento, : 

4- No final da página do Requerimento, onde são preenchimentos os dados pessoais, 
haverá no final a PERGUNTA “Possui código de formandos?”, insira a Senha do 
Formandos, para não precisar inserir HISTÓRICO e DIPLOMA (imprescindível)

crE@rEl@cion@mEnto
5- Inserir os documentos digitalizados em PDF no formato Retrato (em pé). 

Não precisa inserir foto 3x4 e assinaturas (serão colhidos presencialmente).

Cadastramento On line – Novos Registros

ATENÇÃO: USE A SENHA, caso contrário a documentação não poderá ser 
trabalhada pela Supervisão de formandos.



1 - O Formando que já teve vinculo no Crea-RJ não conseguirá dar entrada 
pelo Portal do Crea-RJ. Por isso, deverá enviar toda sua documentação em 
formaro PDF (menos as fotos 3x4) para o seguinte e-mail: 

sform@crea-rj.org.br
O assunto deve ser: 

UFRJ 2020.2 – “Eng. ……. ” - “nome completo do Formando(a)”

(Exemplo:  “UFRJ 2020.2 - Eng. Produção - Marcelo Tadeu da Silva Corrêa”  

2 - Se a documentação estiver correta, nas datas passadas será enviado o 
boleto de Taxa de Reabilitação/Registro ou de Inclusão. 

SE A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA ESTIVER FORA DO PADRÃO ORIENTADO 
SERÁ DESCONSIDERADA.

3 - O Sistema não permitirá o trabalho com o registro de profissionais com 
pendências antigas com o Crea-RJ (principalmente os registros migrados). 
Se houver dúvidas, entrem em contato com os setores financeiros do Crea-
RJ pelo chat. 

CADASTRAMENTO
( Formandos que POSSUEM ou POSSUÍAM REGISTRO)



Documentação a ser anexada na seguinte ordem
(se possível num único arquivo):

1 - Requerimento de Profissional (RP) - ( preenchida a mão ou CPU), pelo formando que já 
teve registro no Crea-RJ;
2 - Identidade;
3 - CPF;
4 - Certificado de reservista ou situação militar (apenas homens);
5 - Certidão de casamento (apenas para os alunos que se casaram e trocaram de sobrenome);
6 - Comprovante de residência;
7- Comprovante laboratorial de tipo sanguíneo (facultativo);
8- Carteira do PIS / PASEP (Para quem tiver tal documento / facultativo).

OBS - 02 (duas) fotos 3X4 iguais com fundo branco (não podem ser scanneadas). Deverão 
ser apresentadas no encontro presencial juntas a documentação original.

OBSERVAÇÃO: Desde o semestre 2020.2 não estão sendo requisitados os seguintes 
documentos:
-Título de Eleitor;
- Comprovantes de votação ou Certidão de quitação eleitoral (obtido no site do TSE: www.tse.gov.br ).

CADASTRAMENTO
( Formandos que POSSUEM ou POSSUÍAM REGISTRO)



1 - PROFISSIONAIS QUE POSSUIAM REGISTRO COMO TÉCNICOS 

(Migração para o Conselho Federal de Técnicos Industriais ou Agrícolas – CFT ou CFTA)

O formando que possuía registro como Técnico e teve seu registro
interrompido por conta da migração para o CFT ou CFTA, vai receber um 
novo número de Registro Nacional (RNP).

Por já ter possuído o número do Crea-RJ, esse profissional NÃO precisará
fazer o Cadastramento on line. Entretanto, deverá ter quitado qualquer tipo
de pendência junto ao Sistema Confea/Crea (Anuidades, Documentação, 
etc.). 

Desse profissional será cobrado a Taxa de Registro de novo inscrito e, por
isso, esse profissional terá direito a desconto na primeira anuidade.   

2 - O número de Registro antigo será mantido. O RNP será novo. O número de 
protocolo do formandos será trabalhado após a confirmação do mesmo
como apto a colar grau (sem qualquer prejuízo ao formando).

3 - Quem possui registro com formações de Nível Superior e de Técnico em
Segurança do Trabalho farão os procedimentos de INCLUSÃO DE TÍTULO.

OBSERVAÇÕES GERAIS – Técnicos CFT e CFTA



Recomendações e Avisos
UFRJ  2020.2

1 - Documentos para Registro Definitivo:

Todos os Formandos da instituição que participam desta interação, cujo dia final 
é a  data da Colação de Grau, deverão entregar no futuro os seguintes 
documentos ao dar entrada na “Carteira Definitiva”;

. Histórico Escolar (Original e Cópia);

. Diploma da Formação de Nível Superior (Original e Cópia)  

2 - Desconto na primeira anuidade (Primeiro Registro e “Migrados”):

Segundo deliberação do CONFEA, todos os Formandos que receberão na 
colação de grau seu primeiro título profissional dentro do Sistema Confea/Crea 
têm direito a um desconto 90% sobre sua primeira anuidade (a ser cobrada 
depois da colação de grau).

IMPORTANTE: Sob nenhuma hipótese será recebida 
documentação fora das datas estipuladas.



Conhecimentos, Habilidades e Atitudes

CONHECIMENTOS

● Conhecimento
profissional e técnico
especializado

● Capacidade de ler e 
escrever nomenclatura
técnica

● Conhecer o ambiente
produtivo

● Conhecimento
operacional

● Entender as mudanças
do ambiente do negócio

HABILIDADES

● Trabalhar em projetos
múltiplos

● Trabalhar em equipe
● Construir

relacionamentos
● Focar no cliente (interno

e externo)
● Usar computador e se 

atualizar
● Negociar
● Reconhecer

oportunidades

ATITUDES

● Flexibilidade
● Ser adaptável
● Auto-confiança
● Força
● Humildade
● Empatia
● Aprendizagem rápida e 

orientada
● Pró-atividade



SUPERVISÃO DE  FORMANDOS -
CONTATOS

Marcelo Tadeu
Tel: (21) 2179-2071 / (21) 98014-1461

(21) 99107-1070 – Whats App 

marcelo.tadeu@crea-rj.org.br

Gabriel Reis 
Tel: (21) 2179-2065
gabriel.reis@crea-rj.org.br

Horário : 9:00 h às 13:00h e 14h00 às 18h00

Endereço : Rua Buenos Aires – 40 (Sede do Crea-RJ) ; 
Sobreloja , Sala 02 – Centro - Rio de Janeiro/RJ




