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Sistema CONFEA/CREAs 
 

2.200 Conselheiros Regionais 

28 Entidades Nacionais 

977.750 Profissionais 

306 títulos profissionais 

27 Conselhos Regionais 

496 Inspetorias e 2300 Inspetores 

09 Coordenadorias Nacionais de 
Câmaras Especializadas + Ética e 
168 Câmaras Especializadas 

540 Entidades Regionais 

01 Mútua e 27 Caixas de Assistência 

População no Brasil: 196.655.014  

Municípios no Brasil: 5565 

18 Conselheiros Federais 



CREA-PR – total de profissionais por região 
 

- 76 mil profissionais 

- 8 Regionais 

- 27 Inspetorias 

-100 Conselheiros  
Titulares e 96 suplentes. 

-07 Câmaras 
Especializadas 

- 85 Entidades de Classe 

- 185 Instituições de 
Ensino registradas (58 
de ensino Superior, 21 
Tecnológico e 106 
Técnico.) 

 

 

 

 

Porto de 
Paranaguá 



CREA-PR – profissionais por modalidade - ensino superior (3º Grau) 
 



CREA-PR – profissionais por modalidade - ensino superior (Tecnologia) 
 



CREA-PR – profissionais por modalidade –  
ensino médio / técnico / 2º Grau 
 



Paraná - Brasil 
 

Ferrovia  
Porto de Paranaguá –  Litoral Paranaense 



Paraná - Brasil 
 

Jardim Botânico - Curitiba 

Cataratas do Iguaçu 



Hidrelétrica de Itaipu – Foz do Iguaçu 

Vila Velha – Campos Gerais 

Paraná - Brasil 
 



• Número de municípios: 399 

• A economia paranaense é a quinta maior 
do Brasil. 

• O Estado responde atualmente por 6,1% 
do PIB nacional, registrando uma renda per 
capita de R$ 21,6 mil em 2010, acima do 
valor de R$ 19,7 mil referente ao Brasil. 

 

Dados Econômicos do Paraná 
 

ANO PARANÁ BRASIL  PARTICIPAÇÃO  

  
Preços correntes 

(R$ milhão)  
Preços correntes  

(R$ milhão)  
PARANÁ/BRASIL  

(%)  

2009 189.992 3.239.404 5,9 

2010(1) 226.071 3.770.085 6,0 

2011(1) 251.579 4.143.013 6,1 
FONTES: IBGE, IPARDES  
(1) Estimativa do IPARDES para o PIB do Paraná. 



CREA-PR 
 

PLENÁRIO 

PRESIDÊNCIA 

SUPERINTENDÊNCIA 

Departamentos 

Apoio 
Organizacional 

Regionais 

Câmaras Especializadas 
 
• Câmara Especializada de Engenharia Civil; 
• Câmara Especializada de Agronomia; 
• Câmara Especializada de Engenharia 

Elétrica; 
• Câmara Especializada de Engenharia 

Mecânica e Metalúrgica; 
• Câmara Especializada de Engenharia 

Química; 
• Câmara Especializada de Geologia e 

Engenharia de Minas; 
• Câmara Especializada de Engenharia de 

Segurança do Trabalho. 
 



Tratado Internacional Brasil / Portugal 
 

- Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta celebrado entre a República 
Federativa do Brasil e a República Portuguesa, no ano de 2000, o qual foi 
promulgado por meio do Decreto nº 3.927/2001. 
 
- Apresenta as seguintes estipulações quanto ao acesso a profissões e ao seu 
exercício entre nacionais de ambos os países: 
 
 
 
 

 Artigo 46 - 
 
“Os nacionais de uma das Partes Contratantes 
poderão aceder a uma profissão e exercê-la, 
no território da outra Parte Contratante, em 
condições idênticas às exigidas aos nacionais 
desta última.” 



Tratado Internacional Brasil / Portugal 
 

Artigo 47 -  
 
“Se o acesso a uma profissão ou o seu exercício se acharem regulamentados no território de 
uma das Partes Contratantes por disposições decorrentes da participação desta em um 
processo de integração regional, poderão os nacionais da outra Parte Contratante aceder 
naquele território a essa profissão e exercê-la em condições idênticas às prescritas para os 
nacionais dos outros Estados participantes nesse processo de integração regional.” 



Legislação do Sistema CONFEA/CREAs 

No Brasil o profissional estrangeiro das áreas tecnológicas poderá atuar 
conforme a legislação vigente: 
 
• Lei nº 5.194/66, que rege as profissões  

 
• Lei 6.496/77 das ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica 

 
• Resolução 1.025/09 – ARTs 

 
• Resolução 1.007/03 – Registro Profissional de Estrangeiros 

 
• Resolução 1.002/02 do CONFEA  – Código de Ética Profissional 
_____________________________ 
 
• Convênio  assinados em novembro de 2011: 
PL 1954/2011 – PL 0569/2012 – PL 830/2012 



Como o estrangeiro solicita 
registro no Brasil 

 



REGISTRO PROFISSIONAL ESTRANGEIRO COM VISTO PERMANENTE 
 

• Formulário de pessoa física preenchido e assinado pelo profissional 

• Tradução para a língua nacional por tradutor juramentado dos documentos 

legalizados pela Autoridade Consular brasileira – para países lusófonos, necessária 

apenas a legalização por autoridade consular brasileira 

• 3 fotos 3 x 4 coloridas (fundo branco e recentes ) 

• Histórico Escolar com indicação das cargas horárias e disciplinas cursadas,  

• CPF (Cadastro de Pessoa Física, feito no Brasil) em original e fotocópia ou fotocópias 

autenticadas.  

Como o estrangeiro solicita registro no Brasil 

Resolução nº 1.007/2003 do CONFEA 
 
Portador de visto permanente  



• RG de estrangeiro com indicação de permanência no país, expedida na forma da lei, (frente e 

verso,  original e fotocópia  autenticadas).  

• Diploma ou certificado (original e fotocópia autenticada), registrado pelo órgão competente do 

Sistema de Ensino no país de realização do curso ou revalidado por instituição brasileira pública 

de ensino (de acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação); 

• Comprovante de residência, em original e fotocópia ou fotocópia autenticada;  

• Opcional: Exame laboratorial indicando o tipo sanguíneo - fator RH. 

• Conteúdo programático das disciplinas cursadas 

(original e fotocópia autenticada); 

• Documento indicando a duração do período letivo 

ministrado pela Instituição de Ensino no exterior 

em original e fotocópia ou fotocópia autenticada. 

Como o estrangeiro solicita registro no Brasil 



Número de registros permanentes de 
estrangeiros expedidos pelo CREA-PR 
 
2011 – 13 profissionais 
 
2012 – 6 profissionais 

Prazos 
 
>> Após protocolo, solicitação de registro passa pela Câmara Especializada 
 
>> Aprovado, segue para o Plenário (90 dias em cada uma das instâncias deliberativas do 
CREA-PR) 
 
>> Aprovado segue para homologação no CONFEA (prazo no CONFEA – 90 dias) 

Como o estrangeiro solicita registro no Brasil 



Portador de visto temporário 

• Formulário de Pessoa física preenchido e assinado pelo profissional, 

• Tradução para a língua nacional por tradutor juramentado dos documentos legalizados pela 

Autoridade Consular Brasileira  

• Histórico Escolar com indicação das cargas horárias e disciplinas cursadas,  

• CPF (Cadastro de Pessoa Física, feito no Brasil) em original e fotocópia ou fotocópias autenticadas,  

• RG de estrangeiro com indicação de permanência no país, expedida na forma da lei, (frente e 

verso) em original e fotocópia ou fotocópias autenticadas,  

• Diploma ou certificado (original e fotocópia autenticada), registrado pelo órgão competente do 

Sistema de Ensino ou revalidado por instituição brasileira de ensino, (de acordo com a LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação); 

 

Como o estrangeiro solicita registro no Brasil 



• Documento indicando a duração do período letivo ministrado pela instituição de ensino, 

quando diplomado no exterior,  

• Conteúdo programático das disciplinas cursadas, em original e fotocópia ou fotocópia 

autenticada,  

• Cópia do despacho do Ministério do Trabalho e Emprego publicado no Diário Oficial da 

União autorizando seu trabalho no País;  

• Documento que comprove a relação de trabalho  

     entre a entidade contratante e o profissional  

     (original e fotocópia autenticada) 

Como o estrangeiro solicita registro no Brasil 



• Declaração da entidade contratante, especificando as atividades que o profissional 

irá desenvolver no País.  

• Declaração da entidade contratante, indicando um profissional brasileiro a ser 

mantido como assistente junto ao profissional estrangeiro; e prova da relação 

contratual entre a entidade contratante e o assistente brasileiro;  

• Prova da Relação contratual entre a entidade contratante e o assistente brasileiro; 

• Comprovante de residência no País; 

• 3 fotos 3 X 4 coloridas (fundo branco e recentes); 

• Opcional: Exame laboratorial indicando o tipo sanguíneo - fator RH (opcional). 

Como o estrangeiro solicita registro no Brasil 



Número de registros temporários  
de estrangeiros expedidos 
 
2011 – 2 profissionais 
 
2012 – 7 profissionais 

 
PRAZOS 
  
>> Protocolo do processo no CREA-PR 
 
>> Solicitação de registro passa pela Câmara Especializada – 90 dias  
  

Como o estrangeiro solicita registro no Brasil 



ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
 

e 
 

Certidão de Acervo Técnico e 
Responsabilidade Técnica 

 



A Anotação é registrada por meio 
eletrônico, no site do CREA, onde devem ser 
declarados os dados principais de contrato 
firmado entre o contratado e  o contratante. 

ART 
 
A Anotação de Responsabilidade Técnica é um instrumento legal instituído pela Lei 
6.496/77, necessário à fiscalização das atividades técnico-profissionais nos diversos 
empreendimentos sociais, caracterizando legalmente os direitos e obrigações entre 
profissionais e usuários de seus serviços técnicos além de determinar a responsabilidade 
profissional. 
  

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 



 Certidão de Acervo Técnico e Responsabilidade Técnica 

 
 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT 
 
É o documento expedido pelo CREA que propicia ao 
profissional a comprovação de sua experiência técnica, 
de acordo com as informações constantes nas ARTs 
devidamente registradas. É um documento hábil para 
cadastro, participação em licitações, entre outros. É 
composto pelas Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ARTs) anotadas pelos profissionais ao longo do exercício 
de sua profissão e pertence sempre ao profissional que 
registrou a ART da obra ou serviço e não à empresa. 
 



• Para solicitação de Certidão de Acervo Técnico é imprescindível registro de 
Recuperação de ART. 

• O profissional estrangeiro tem prazo de um ano para requerer o registro da atividade 
via ART, contado a partir da data do registro no CREA ou reativação do mesmo após a 
entrada no país. 

 
Acervo Técnico de  

profissionais estrangeiros  
  

Feito com a ART  
regularmente cadastrada 

 

Como o estrangeiro recupera ART e obtém Certidão de Acervo Técnico  

 Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA 



Registro da atividade em ART / Recuperação de ART 
 

Documentação exigida de acordo com a Seção III da Resolução 1025/09 
  
I – formulário da ART, assinado pelo responsável técnico e pelo contratante, indicando o nível de 
participação e as atividades desenvolvidas pelo profissional (o Crea dispensará a assinatura do 
contratante na ART caso seja apresentada cópia do contrato ou de documento equivalente que 
comprove a relação jurídica entre as partes) 
  
II – documento hábil que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou 
prestação do serviço, indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as atividades 
desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, livro de ordem, 
atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente. 
  

- Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela autoridade consular brasileira, devem ser 
traduzidos para o vernáculo por tradutor público juramentado – para países lusófonos, necessária 
apenas a legalização por autoridade consular brasileira. 
  
- Deferido pela Câmara, é emitida a guia para pagar a ART, e após o pagamento a ART fica apta para 
acervo, como as demais.  



Art. 65 da Resolução 1025/09: 
  
"Art. 65. É facultado ao profissional, brasileiro ou 
estrangeiro, registrado no Crea, que executou obra, 
prestou serviços ou desempenhou  cargo ou função no 
exterior, requerer a inclusão desta atividade ao seu 
acervo técnico por meio do registro da ART 
correspondente, desde que tenha sido realizada após 
sua diplomação em curso técnico de nível médio ou de 
nível superior nas profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea. 
  
Parágrafo único. O profissional terá o prazo de um ano 
para requerer a inclusão ao  
acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior, 
contados da data de registro no Crea ou de sua 
reativação após entrada no país." 

 Certidão de Acervo Técnico e Responsabilidade Técnica 



Muito obrigado! 

 

Eng. Civ. Joel Krüger 

Presidente CREA-PR 

presidencia@crea-pr.org.br 
www.confea.org.br 
www.crea-pr.org.br 


