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Reunião 
: ● Ordinária Nº 019/2016 

:      Extraordinária Nº  

Decisão da CEEMMQ : 107/2016 - CEEMMQ/PE 

Referência : Item 4.1.6. 

Interessado : Escola Politécnica de Pernambuco – POLI/UPE 

 

EMENTA: Estabelece entendimento que o egresso do curso de Engenharia 

Mecânica – Ênfase em Mecatrônica, deve ter seu título e as 

atribuições profissionais atualizados para Engenheiro(a) de 

Controle e Automação e regidos pelo art. 7º da Lei nº 5.194/66, 

para o desempenho das atividades relacionadas no art. 1º da 

Resolução nº 427/99, do Confea, em atendimento a Decisão 

Plenária PL-0923/2013, daquele Federal. 

DECISÃO: 

 
            A Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – 

CEEMMQ do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 

reunida em sua Sessão Ordinária nº 19, realizada no dia 30 de novembro de 2016, 

reavaliando o cadastramento do curso de Engenharia Mecânica – Ênfase em Mecatrônica 

ofertado pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco – UPE/POLI, datado de 04 

de julho de 2007;  considerando a Decisão Plenária PL-0923/2013, do Confea que 

estabelece que os egressos do curso de Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal de 

Uberlândia devem receber, após o devido cadastro do curso, conforme o estabelecido pelo 

Anexo III da Resolução nº 1.010, de 2005, o título de ENGENHEIRO DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO e as atribuições relacionadas no art. 7º da Lei n° 5.194, de 1966, para o 

desempenho das atividades discriminadas no art. 1º da Resolução nº 427, de 1999, e dá 

outras providências; considerando também que na citada Decisão, em seu item 3, determina 

que esse entendimento seja encaminhado a todos os Creas, de modo que se mantenha a 

unidade de entendimento e isonomia de tratamento a tal questão também nos demais 

Estados e no Distrito Federal; e, considerando que diante do exposto, os Engenheiros de 

Controle e Automação passam a integrar a modalidade da Engenharia Elétrica, DECIDIU 

por unanimidade: 1) solicitar a Escola Politécnica de Pernambuco – POLI/UPE que envie a 

este Regional, as listagens dos graduados, a partir da formação da primeira turma até o ano 

letivo de 2016.1, visando regularizar o cadastro dos profissionais já registrados, oriundos do 

citado curso, no entanto, com o título de Engenheiro(a) Mecânico(a) e as atribuições regidas 

pelo art. 12 da Resolução nº 218/73, do Confea; 2) enviar o assunto para apreciação da 

Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, esclarecendo que a partir deste 

Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química 

(CEEMMQ/PE) 
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momento, os Engenheiros de Controle e Automação passam a integrar a modalidade da 

Engenharia Elétrica e sugerindo que em atendimento a PL-0923/2013, do Confea, a partir do 

semestre letivo de 2016.2, os egressos do referido curso sejam registrados com o título 

profissional de Engenheiro(a) de Controle e Automação e tenham suas atribuições regidas 

pelo art. 7º da Lei nº 5.194/66, para o desempenho das atividades relacionadas no art. 1º da 

Resolução nº 427/99, do Confea; e, 3) sugerir a CEEE que em conjunto com esta 

CEEMMQ, emitam ofício a instituição em epígrafe, informando as atualizações ocorridas. 

Coordenou a Sessão, o Engenheiro Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior – Coordenador. 

Presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Almir Ribeiro Russiano, Ivaldo 

Xavier da Silva, Luiz Gonzaga Guedes da Silva e Marcílio José Bezerra Cunha.  

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

   Recife, 30 de novembro de 2016. 

 

 

 

 _____________________________________ 
Eng.º Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 

Coordenador da CEEMMQ 
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