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EMENTA: Defere o recurso apresentado pelo profissional Igor Lopes de Jesus 

dos Anjos, contra as decisões da CEAG e CEEST, que indeferiram sua 

solicitação de anotação de curso de Pós-graduação ‘lato sensu’, em nível de 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. 

 

   

  DECISÃO  

                                 

   O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

– Crea-PE, reunido em Sessão Ordinária Itinerante nº 1.836, no dia 21 de outubro de 2017, apreciando  o 

recurso contra as decisões da CEAG e CEEST, que indeferiram a anotação de curso de Pós-graduação ‘lato 

sensu’, em nível de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho requerido pelo Engenheiro 

Agrícola e Ambiental Igor Lopes de Jesus dos Anjos; considerando que o profissional cursou graduação na 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, tendo concluído em 04 de setembro de 2015; considerando 

que o mesmo cursou a Especialização, latu sensu, em Engenharia de Segurança do Trabalho nas Faculdades 

Montenegro, no período de 14 de fevereiro de 2015 a 24 de outubro de 2016; considerando que o profissional 

solicitou ao Crea-PE, o apostilamento deste curso de Especialização em Engenharia de Segurança do 

Trabalho; considerando a Lei nº 9.394/1996, inciso 3º, do artigo 44 diz: “de pós-graduação, compreendendo 

programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 

DIPLOMADOS em cursos de graduação e que atenderam às exigências das instituições de ensino; 

considerando que o Confea, através da Decisão Plenária nº PL-1185/2015, estabeleceu: “Situação 1 – 

Profissionais que solicitaram a anotação do curso, mas iniciaram a pós-graduação em Engenharia de 

Segurança do Trabalho antes da conclusão da graduação, ou seja, a iniciaram durante o curso de suas 

graduações. Posicionamento: Constatada esta situação, o Crea deve indeferir o registro com Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, fundamentando-se no fato de que o profissional foi diplomado irregularmente, por 

afrontar a legislação educacional que reze o assunto – Lei nº 9.394, de 1996 e Resolução CNE/CES nº 001, 

de 2007 – visto que o requisito para a pós-graduação é a conclusão do curso superior. Nesse caso, 

entretanto, poderão ser aproveitadas as disciplinas cursadas após a data da conclusão da graduação, 

devidamente informada pela instituição de ensino”; considerando as disciplinas cursadas ainda na fase de 

graduação: Metodologia do Ensino Superior – 20 horas; Legislação e Normas Técnicas – 30 horas; 

Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho – 20 horas; Metodologia do Trabalho Científico – 20 

horas; considerando que o processo do Engenheiro Igor dos Anjos foi analisado pelo Assistente Técnico do 

Crea-PE Thiago Gomes, que o encaminhou  para as Câmaras de Agronomia – CEAG e de Engenharia de 

Segurança do Trabalho – CEEST, em 16/12/2016; considerando que na Câmara de Agronomia, o parecer do 

relator, Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos foi pelo indeferimento do pleito, considerando a Decisão 

Plenária do Confea nº 1185/2015, parecer este aprovado por unanimidade, na reunião de 01/02/2017; 

considerando que o Crea-PE informou, em 06/04/2017, ao profissional Igor dos Anjos das Decisões das 

Câmaras pelo indeferimento do seu pleito. O profissional, na mesma data, informou ao Crea-PE que tinha 

solicitado à Instituição que cursou a pós-graduação e abertura de turma especial, intensiva , no período de 

abril e maio de 2017, para cursar novamente as disciplinas que ele tinha cursado enquanto cursava a 

graduação e enviou um comunicado da Faculdades Montenegro, datado de 20/03/2017, informando que 

estaria abrindo uma turma especial no período de abril e maio de 2017, para alguns alunos cursarem as quatro 

disciplinas (Metodologia d Ensino Superior, Legislação e Normas Técnicas, Introdução à Engenharia de 

Segurança do Trabalho e Metodologia do Trabalho Científico); considerando que no dia 10/05/2017, o 

profissional Igor dos Anjos enviou o ofício nº 001/2017 informando ao Crea-PE que tinha cursado 

novamente as disciplinas na Faculdades Montenegro e no período de abril e maio de 2017, solicitando o 

deferimento do processo de inclusão do título de Engenheiro de Segurança do Trabalho no seu registro do 

Sessão : Ordinária                Nº 1.836 

Decisão Plenária : PL/PE-158/2017 

Item da Pauta : 4.5. 

Referência : Protocolo nº 200.039.362/2016 

Interessados : Igor Lopes de Jesus dos Anjos. 

http://www.creape.org.br/
mailto:apoio@creape.org.br


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL  

Av. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife-PE – CEP: 5202-000 – Tel: (81) 3423-4383 – Fax: (81)  3423-8480 

Home page: www.creape.org.br  e-mail: apoio@creape.org.br  

 

 

Crea; considerando que o profissional anexou cópia dos seguintes documentos: Histórico Escolar do Curso 

de Pós-Graduação, lato sensu, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, datado de 

09/05/2017, fornecido pela Faculdades Montenegro; Certidão de conclusão do Curso de Pós-Graduação, lato 

sensu, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, datado de 09/05/2017, fornecido pela 

Faculdades Montenegro; considerando que o processo foi instruído e encaminhado ao Conselheiro deste 

Crea-PE, Burguivol Alves de Souza, que solicitou que os documentos apresentados tivessem as assinaturas 

com firmas reconhecidas e as cópias fossem autenticadas; considerando que em 21 de setembro de 2017, o 

profissional Igor Lopes de Jesus dos Anjos encaminhou ao Crea-PE os seguintes documentos, com 

assinaturas com firmas reconhecidas e cópias autenticadas: Certidão de conclusão do Curso de 

Especialização, lato sensu, em Engenharia de Segurança do Trabalho, datado de 25/08/2017 e fornecido pela 

Faculdades Montenegro; Diário Acadêmico das disciplinas: Metodologia do Trabalho Científico – 20 horas, 

realizada de 10 à 14 de abril de 2017; Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho – 20 horas, 

realizada de 24 de abril à 03 de maio de 2017; Legislação e Normas Técnicas – 30 horas, realizada de 17 à 21 

de abril de 2017; Metodologia de Ensino Superior – 20 horas, realizada de 03 à 07 de abril de 2017; 

considerando que todos os quatro diários acadêmicos acima, constavam o nome do profissional Igor Lopes de 

Jesus dos Anjos, do Curso de Especialização, lato sensu, em Engenharia de Segurança do Trabalho, datado 

de 25/08/2017 e fornecido pela Faculdades Montenegro; e, considerando por fim, o Relatório e Voto 

Fundamentado do Relator, Conselheiro Roberto Lemos Muniz, sendo o mesmo favorável a anotação de curso 

de Pós-graduação ‘lato sensu’, em nível de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, na sua 

ficha de registro profissional e concedendo-lhe o título adicional de Engenheiro de Segurança do Trabalho, 

código 424-01-00, com suas atribuições iniciais constantes do artigo 4º da Resolução nº 359/91, do Confea, 

DECIDIU, por maioria, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções, aprovar o relatório e 

voto do relator, favorável a anotação de curso de Pós-graduação ‘lato sensu’, em nível de especialização 

em Engenharia de Segurança do Trabalho, na sua ficha de registro profissional e concedendo-lhe o título 

adicional de Engenheiro de Segurança do Trabalho, código 424-01-00, com suas atribuições iniciais 

constantes do artigo 4º da Resolução nº 359/91, do Confea. Presidiu a Sessão o Geólogo Waldir Duarte 

Costa Filho – 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Votaram favoravelmente, os Conselheiros: 

Adir Átila Matos de Sousa, Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, André da 

Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edilberto Oliveira de Carvalho 

Barros, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Emanuel Araújo Silva, Everson Batista de 

Oliveira, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da 

Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, Jário Pereira Pinto Júnior, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos 

Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Jurandir Pereira Liberal, 

Luciano Barbosa da Silva, Norman Barbosa Costa, Raul José Rodrigues, Roberto Lemos Muniz e Virgínia 

Lúcia Gouveia e Silva. Abstiveram-se de votar os conselheiros: Francisco José Costa Araújo e Milton da 

Costa Pinto Júnior. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Arcoverde-PE, 21 de outubro de 2017. 

 

 

 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho 

1º Vice-Presidente no Exercício da Presidência 
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