
 

FAQ NOVO PORTAL DE EDUCAÇÃO 

 

Como eu acesso o portal de educação? 

R: Clique no menu portal de educação dentro da área logada. 

 

 

Posso optar em usar a área logada atual ao invés do portal. 

R: Na área logada não haverá mais a funcionalidade de lançar créditos, na área logada atual 

você conseguirá apenas efetuar a consulta do histórico de créditos. 

 

O histórico de créditos será perdido? 

R: Não, os créditos que você já registrou do período atual na área logada atual e serão também 

visualizados dentro do portal de educação. 

 

Onde eu consulto meus créditos? 

 R: A consulta de créditos será no mesmo local que é hoje (área logada), mas também poderá 

ser consultado dentro do portal no menu meus créditos. 

Area Logada Atual: 

Portal de Educação 



 

 

 

 

Portal de educação 

 

 

 

 

 

Onde será feito o lançamento de créditos? 

A partir de 14 de março de 2022 o menu “créditos – adicionar” da área logada será 

desabilitado. Todo lançamento de créditos será dentro do portal de educação no menu “Meus 

créditos”. 



 

 

 

 

Onde eu lanço um crédito da Planejar? 

R: Créditos Referente a Planejar serão disponibilizados automaticamente após você realizar a 

atividade.   

 

Onde eu lanço um crédito de uma instituição associada? 

R: Os créditos para os CFP que participaram de uma atividade de instituição associada a 

Planejar, serão lançados de forma automática pela própria instituição.  

Onde eu lanço um crédito livre? 

R: O lançamento de crédito livre é de responsabilidade do profissional CFP®. No do portal de 

educação, no menu: Créditos -> Lançamento de créditos. 



 

 

 

Após lançar um crédito livre ele será automaticamente contabilizado?  

Não, a atividade livre será validada pelos curadores da Planejar. A Planejar se reserva o direito 

de validar ou não os lançamentos, conforme as regras do Manual de Educação Continuada. O 

tempo de resposta é de até 15 dias. 

 

FAQ Mudanças de Regras Educação Continuada. 

 

Posso lançar um crédito de atividades que eu fiz antes de anunciar a mudança de regra?  

R: Sim, as mudanças das regras entrarão em vigor no dia 14/05/2022, até lá você poderá lançar 

os créditos conforme a regra antiga. 

 

Após o dia 14/05/2022, caso eu não tenha lançado as atividades vou perder os créditos? 

R: Fique atento pois após o dia 14/05 você não poderá efetuar o lançamento do crédito de 

atividades com os critérios antigos. 

  

 

 

Consulte o Manual de Educação Continuada para ver os detalhes de todos os critérios. 


