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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, pelo indeferimento da 
solicitação do profissional José Antônio Manso Raimundo da Rocha, uma 
vez que o curso de Pós-Graduação, lato sensu, em nível de 
Especialização em Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento foi 
realizado antes da conclusão do curso de graduação em Engenharia de 
Pesca. 

 
                                        DECISÃO: 
 

       O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido no auditório do prédio sede deste Regional, situado na Av. 
Agamenon Magalhães, nº 2978, Espinheiro – Recife/PE, no dia 19 de fevereiro de 2020, em Sessão 
Ordinária; apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro José Wellington de Brito 
Cavalcanti, que se posicionou contrário à solicitação do requerente; considerando que o Engenheiro 
de Pesca José Antônio Manso Raimundo da Rocha, RNP 1818915596, possui atribuições regidas 
pelo artigo 1º da Resolução nº 279/83, do Confea; considerando a solicitação de anotação do Curso 
de Pós-Graduação, lato sensu, em nível de Especialização em Cartografia Aplicada ao 
Geoprocessamento, realizado pela Universidade Federal de Pernambuco, no período de março a 
novembro de 2000, com carga horária total de 390 horas; considerando a análise do processo com 
base nos seguintes dispositivos legais: a. Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro de 1966, que regula 
o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras 
providências, b. Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das diferentes 
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, c. Resolução nº 473, de 26 de 
novembro de 2002, que institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras 
providências, d. Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, que versa sobre o registro de 
profissional, aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional 
e dá outras providências, e, Resolução nº 1.016, de 25 de agosto de 2006, que altera a redação dos 
Arts. 11, 15 e 19 da Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, do art. 16 da Resolução nº 
1.010, de 22 de agosto de 2005, inclui o anexo III na Resolução nº 1.010, de 2005, e dá outras 
providências, f. Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, que regulamenta a atribuição de títulos, 
atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no 
Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional, no âmbito da 
Engenharia e da Agronomia; considerando que o solicitante apresentou toda a documentação 
necessária à análise do processo, conforme o estabelecido no art. 4º da Resolução nº 1.007/03; 
considerando que a Universidade Federal de Pernambuco, está devidamente cadastrada no Crea-
PE; considerando que, por se tratar de curso de especialização, o cadastramento não era obrigatório 
nos Regionais, sendo a análise realizada de forma individual pelas Câmaras Especializadas; 
considerando que na Tabela de Títulos Profissionais há a representação do Engenheiro Cartógrafo, 
código 161-03-00; considerando que não existe delegação do Plenário para a Divisão de Registro e 
Cadastro proceder a liberação dos processos envolvendo os profissionais da modalidade 
agrimensura; considerando que o art. 7º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, prevê a extensão 

Sessão : Ordinária                Nº 1.881 

Decisão Plenária : PL/PE-051/2020 

Item da Pauta : 4.5.  

Referência : Protocolo nº 200118848/2019 

Interessado : José Antônio Manso Raimundo da Rocha. 



 

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  

 
 

das atribuições profissionais através de cursos regulares mediante análise do projeto pedagógico do 
curso, desde que requerida pelo profissional; considerando o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 6º e 7º 
do art. 7º da Resolução nº 1.073/2016: § 2º - A extensão de atribuição é permitida entre 
modalidades do mesmo grupo profissional. § 3º A extensão de atribuição de um grupo profissional 
para o outro é permitida somente no caso dos cursos stricto sensu previstos no inciso VI do art. 3º, 
devidamente reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES e registrados e cadastrados nos Creas. § 6º - Em todos os casos, será exigida a prévia 
comprovação do cumprimento das exigências estabelecidas pelo sistema oficial de ensino brasileiro 
para a validade e a regularidade dos respectivos cursos, bem como o cadastro da respectiva 
instituição de ensino e dos seus cursos no Sistema Confea/Crea. § 7º - É vedada a alteração do 
título profissional inicial em função exclusivamente de extensão de atribuição; considerando que o 
profissional não requereu a extensão de suas atribuições, apenas a anotação do curso; considerando 
o disposto no art. 1º, parágrafo 3º da Resolução nº 01/2007, do Conselho Nacional de Educação – 
Ministério da Educação: Art. 1° - Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições 
de educação superior devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução: § 3°-  Os cursos de 
pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais 
cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino; considerando o disposto 
no art. 44, inciso 3º, da Lei nº 9.394/1996: Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes 
cursos e programas: III - 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 atendam às  exigências das instituições de ensino; considerando que o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais se depararam com solicitação de anotação de cursos de 
especialização que foram iniciados antes da conclusão do curso de graduação; considerando que 
para regular esses casos foi aprovada a Decisão Plenária do Confea, nº PL- 1185/2015, que 
estabelece: 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 curso de suas graduações. Posicionamento: Constatada esta situação, o Crea deve 
indeferir o registro como Engenheiro de Segurança do Trabalho, fundamentando-se no fato de que 
o profissional foi diplomado irregularmente por afrontar a legislação educacional que rege o 
assunto – Lei nº 9.394, de 1996, e Resolução CNE/CES nº 1, de 2007 – visto que o requisito para 
pós-graduação é a conclusão de curso superior; considerando que, nesse caso, entretanto, poderão 
ser   aproveitadas somente as disciplinas cursadas após a data de conclusão do curso de graduação 
devidamente informada pela Instituição de Ensino; considerando que ao esclarecer a presente 
decisão fala em conclusão de graduação, esta graduação se refere a cursos superiores afetos ao 
Sistema Confea/Crea; considerando que o profissional José Antônio Manso Raimundo da Rocha, 
na solicitação de anotação do Curso de Especialização em Cartografia Aplicada ao 
Geoprocessamento, acostou ao processo o Certificado de Conclusão, onde indica que o curso foi 
realizado no período de março a novembro de 2000, com duração de 390 horas-aula; considerando 
que o profissional concluiu o curso de graduação em Engenharia de Pesca, realizado pela 
Universidade Federal Rural de Pernambuco em 31 de agosto de 2000; considerando que o 
profissional iniciou o curso de Pós-Graduação em Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento, 
antes da conclusão do curso de graduação em Engenharia de Pesca; considerando que a Decisão 
Plenária em seus considerando faz referência apenas ao curso de engenharia de segurança do 
trabalho, no entanto, o entendimento é pertinente a todos os cursos de pós-graduação; considerando 
que o Crea-PE não possui instalada a Câmara Especializada de Agrimensura; e, considerando o 
disposto no artigo 9º, inciso 19 do Regimento do Regional, DECIDIU aprovar, com 19 
(dezenove) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários, o relatório e voto do relator, pelo 
indeferimento da solicitação do profissional José Antônio Manso Raimundo da Rocha, uma 
vez que o curso de Pós-Graduação, lato sensu, em nível de Especialização em Cartografia 



 

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  

 
 

Aplicada ao Geoprocessamento foi realizado antes da conclusão do curso de graduação em 
Engenharia de Pesca. Houve 04 (quatro) abstenções. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil 
Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Votam, favoravelmente, os Conselheiros: André da 
Silva Melo, Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Correa de 
Albuquerque Segundo, Edmundo Joaquim de Andrade, Emanuel Araújo Silva, Everdelina Roberta 
Araújo de Meneses, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jarbas Morant Vieira, Jorge Wanderley 
Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha 
Ferreira dos Santos, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio 
Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira, Thomas Fernandes da Silva. 
Votos contrários dos Conselheiros:  José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti e Mailson da Silva 
Neto. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Clóvis 
Arruda d’Anunciação, Hilda Wanderley Gomes e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

 
  
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 19 de fevereiro de 2020. 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


