
TUTORIAL DE ACESSO AO SISTEMA – PESSOA FÍSICA 

Ao acessar pelo site do CRP-PR os Serviços ONLINE, pelo Requerimentos Online, pedimos que preencha 

os dados solicitados, caso ainda não tenha a SENHA DE ACESSO, faça o pedido clicando em uma das 

opções que constam abaixo da caixa Enviar (retângulo em azul da tela abaixo), ESQUECI MINHA SENHA 

ou NÃO SOU CADASTRADO 

 

Passo a passo para geração de senha – Pessoa Física 
Acesso o link: https://cfp.brctotal.com/crp08/pgs/GerarAcessoViaSite.aspx 
 
Observar o que constam nas INFORMAÇÕES: 

- Informe todos os campos contendo (*asterisco) são campos obrigatórios; 

- Sua senha será gerada e enviada automaticamente para o seu e-mail de correspondência junto ao 

Conselho – o envio da senha poderá demorar alguns minutos; 

- A senha gerada é válida por 7 dias; 

- Essa é uma senha provisória e solicitamos a gentileza de alterá-la ao executar seu primeiro acesso ao 

Sistema. 

IMPORTANTE: No campo NÚMERO REGISTRO: colocar somente os 5 (cinco) números do registro 

profissional, conforme tela abaixo. 

NÃO INCLUIR OS PREFIXOS CRP-08/ ou 08/ 

 
Ao preencher os dados acima, a senha requerida será enviada para o seu e-mail cadastrado no sistema.  

 

ESQUECI MINHA 

SENHA ou NÃO SOU 

CADASTRADO 

https://cfp.brctotal.com/crp08/pgs/GerarAcessoViaSite.aspx


Caso tenha dúvida qual e-mail está cadastrado, pedimos que faça a inclusão ou alteração, conforme tela 

abaixo: 

 

Ao solicitar a ATUALIZAÇÃO do E-MAIL, aparecerá a seguinte tela: 

 

Pedimos que preencha os dados iniciando pelo CPF, a cada inclusão, clique em PRÓXIMA, preencha os 

6 (seis) campos descritos na tela acima. 

Obs.: no campo Número de inscrição – colocar somente os 5 (cinco) números do registro profissional. 

NÃO INCLUIR OS PREFIXOS CRP-08/ ou 08/ 

 



Ao lançar o último campo que é o e-mail e clicar na palavra PRÓXIMA, estará finalizada sua solicitação. 

 

Ao terminar de preencher todos os campos, aparecerá a seguinte tela. 

 

Pedimos que verifique a Caixa de Entrada do seu e-mail, muitas vezes a senha gerada pelo sistema, 

poderá ter sido enviada para o lixo eletrônico ou spam ou outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ao cadastrar e receber a senha de acesso, gerada pelo sistema, retornar para a tela de acesso, pelo link: 

https://cfp.brctotal.com/crp08/pgsRequerimento/SelecionaRequerimento.aspx 

 

Caso queira fazer a alteração da senha gerada automaticamente pelo sistema, enviada para o seu e-

mail, pedimos que acesso o link: https://cfp.brctotal.com/crp08/login/main2.aspx 

No campo usuário incluir seu CPF com números e caracteres. Ex.: 000.000.000-00 

No campo senha incluir a senha que recebeu no e-mail, gerada automaticamente pelo sistema. 

Obs.: quando pedir para ENTRAR o sistema solicitará que altere a senha que foi gerada 

automaticamente.  Pedimos que anote está nova senha, pois será com ela que sempre entrará no 

sistema. 

 

 

https://cfp.brctotal.com/crp08/pgsRequerimento/SelecionaRequerimento.aspx
https://cfp.brctotal.com/crp08/login/main2.aspx

