
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL – CEEC 

EMENTA: Alteração  do  título  concedido  aos  egressos  do  curso  de
Bacharelado em Engenharia de Produção Civil e concessão do titulo de
Engenheiro Civil. 

DECISÃO
                               

                                         A Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordi-
nária nº. 08, realizada no dia 25 de maio de 2016, apreciando o oficio nº. 014/2016 do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE em que solicita a correção
nos registros profissionais dos egressos de Engenharia Civil e atualização no registro do curso,
bem como, o parecer dos Conselheiros relatores Engs. Civil Mauricio Renato Pina Moreira e
Maurício Oliveira de Andrade em que concordando com o pleito nos aspectos geras, partiu-se
então para a análise das questões técnicas. A partir de minuciosa análise da documentação técni-
ca apensada, relativa á disciplina e emendas, tato obrigatórias quanto eletivas, este parecer des-
taca as áreas da engenharia civil inteiramente liberadas para o exercício profissional com o titulo
de engenheiro civil e aquelas onde, com o mesmo título, deverão ser estabelecidas restrições a
serem fixadas quando do registro dos profissionais egressos dessa instituição requerente. A par-
tir das áreas de atribuição da Resolução nº. 288/83 são a seguir estabelecidas as áreas concedi-
das e as restrições com respectivas justificativas: 1. As disciplinas obrigatórias cursadas garan-
tem o exercício pleno da engenharia civil nas áreas de edificações, estradas, saneamento, dre-
nagem e irrigação. 2. Deve-se estabelecer restrições a todos os egressos para Barragens e Di-
ques, já esse tema não é coberto por qualquer disciplina obrigatória ou optativa. 3. Deve-se res-
tringir atribuições a Sistemas de Transporte, exeto aos que tiverem cursado a disciplina optati-
va de transporte. 4.  Deve-se restringir atribuição a Aeroportos, exeto aos que tiverem cursado a
disciplina optativa de mesma denominação. 5. Deve-se restringir atribuição a  Portos, Rios e
Canais, exeto aos que tiverem cursado a disciplina optativa de Portos e Vias Navegáveis. 6.
Deve-se restringir a Pontes e Grandes Estruturas, exeto aos que tiverem cursado a disciplina
optativa  de mesma denominação.  Assim as  atribuições  profissionais  deverão ser  concedidas
pelo Art. 7º da Resolução nº. 218/73 sendo observadas as restrições acima especificadas.  DE-
CIDIU por unanimidade, aprovar o parecer dos Conselheiros relatores deferindo assim a Altera-
ção do título concedido aos egressos do curso de Bacharelado em Engenharia de Produção Civil
com as restrições supracitadas e a concessão do titulo de engenheiro civil atendendo a solicita-
ção da instituição de ensino denominada Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia
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de Pernambuco - IFPE. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação - Co-
ordenador.  Votaram favoravelmente  os conselheiros Eli  Andrade da Silva, Francisco José
Costa Araújo, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noseri-
naldo Santos Fernandes, Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício Renato Pina Moreira e Nor-
man Barbosa Costa. 

Cientifique-se e cumpra-se.

Recife, 25 de maio de 2016.

Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação
Coordenador da CEEC
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