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Presencial
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Outros

Nome do Coordenador do Curso
Telefone

E-mail (em letra de forma)

Nome do Diretor/Reitor da Instituição de Ensino

_______________________________________________ ______________________________________________________
Local e Data
Assinatura e Identificação do Representante legal
Procurador somente com procuração de cartório

Documentos apresentados em fotocópia, devem estar autenticados ou acompanhados dos originais
para receberem autenticação do CREA-MT
Documentos Obrigatórios - Res. 1073/2016 – CONFEA
1 – Requerimento preenchido e assinado;
2 – Formulário “B” (encontrado no site do CREA) devidamente preenchido, datado, assinado e instruído com as seguintes
informações: I – Projeto pedagógico de cada um dos cursos relacionados contendo: a) respectivos níveis, b) concepção, c)
objetivos, d) finalidades gerais e específicas, e) estrutura acadêmica com duração indicada em períodos letivos, f) turnos,
g) ementário das disciplinas e atividades acadêmicas obrigatórias, complementares e optativas com as respectivas cargas
horárias, h) bibliografia recomendada, i) título acadêmico concedido.
3 – Currículo escolar e ementa das disciplinas profissionalizantes com indicação da carga horária;
4 – Ato de autorização; de credenciamento ou recredenciado curso expedido pelo órgão competente e publicado no Diário
Oficial (só para nível médio);
5 – Ato de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento do curso expedido pelo órgão competente e publicado no
Diário Oficial (só para nível superior);
6 – Relação do corpo docente constando a respectiva formação profissional e a disciplina que leciona (todos os docentes
devem estar quite com anuidades no CREA-MT);
7 – Autorização do órgão colegiado da instituição de ensino para ministrar o Curso de Especialização.

OBS: O processo de cadastramento da Instituição, deve obrigatoriamente ser feito em processo DISTINTO do processo de
cadastramento do curso, conforme prevê a legislação vigente.
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