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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, desfavorável a emissão da 
certidão solicitada pelo Engenheiro de Pesca José Antônio Manso 
Raimundo da Rocha, uma vez que o curso de pós-graduação, lato sensu, a 
nível de Especialização, em Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento foi 
iniciado antes da conclusão do curso de sua graduação, ferindo a PL- 
1.185/2015, do Confea. 

 
 

                                         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 profissional José 
Antônio Manso Raimundo da Rocha, Engenheiro de Pesca, solicita emissão de certidão que indique 
a sua habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, para credenciamento junto 
ao INCRA, em atendimento à Lei nº 10.267/2001; considerando que o profissional é diplomado no 
curso de Engenharia de Pesca, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, e possui 
atribuições regidas pelo artigo 1º da Resolução nº 279/83, do Confea; considerando que profissional 
possui o curso de Especialização em Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento, realizado pela 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; considerando que a análise do processo se baseou nos 
seguintes dispositivos legais: a) Lei Federal nº 5.194, de 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 e Agronomia; c) Resolução nº 278, de 27 de 
maio de 1983, que dispõe sobre o exercício profissional dos Técnicos Industriais e Técnicos 
Agrícolas de Nível Médio ou de 2º Grau e dá outras providências; d) Decisão Plenária nº PL-2087, 
de 03 de novembro de 2004, que reformula a Decisão Plenária nº PL-0633/2003 do Confea; e) 
Decisão Plenária nº PL-1347, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre atribuições profissionais 
para  atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais; f) Decisão Plenária nº PL-0745, de 21 
de setembro de 2007, que dispõe sobre os modelos de certidão de georreferenciamento de imóveis 
rurais; considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-2087/04, do Confea: “(...) I. Os 
profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das 
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional 
de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de cursos regulares de graduação ou técnico de 
nível médio, ou por meio de cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento 
profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia 
aplicadas ao georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções 
cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento geodésico. II. Os conteúdos 
formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas das 
disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do 
Sistema; III. Compete às câmaras especializadas procederem a análise curricular; (...) VII. Os cursos 
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formativos deverão possuir carga horária mínima de 360 horas contemplando as disciplinas citadas 
no inciso I desta decisão, ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (...)” 
considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) DECIDIU, por 
unanimidade: 1) Recomendar aos Creas que: a) as atribuições para a execução de atividades de 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser concedidas ao profissional que 
comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação ou técnico de nível médio, ou pós-
graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos discriminados no inciso 
I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida para o 
conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado no 
inciso VII do item 2 dessa mesma decisão do Confea; (...); c) para os casos em que os profissionais 
requerentes forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, 
Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus 
respectivos pleitos serão apreciados somente pela Câmara Especializada de Agrimensura; d) para os 
casos em que os profissionais requerentes não forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros 
Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia nem 
Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados pela 
Câmara Especializada de Agrimensura, pela Câmara Especializada pertinente à modalidade do 
requerente e, por fim, pelo Plenário do Regional; considerando que o profissional solicitou a 
anotação do curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, por meio do 
protocolo nº 200118848/2019; 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 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 – UFRPE 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 e que a Decisão Plenária do Confea nº PL-
1185/2015 estabelece que o Crea deve indeferir o registro como  Engenheiro de Segurança do 
Trabalho aos profissionais que iniciaram a pós-graduação, antes da conclusão da graduação, ou seja, 
a iniciaram durante curso de suas graduações, podendo, no entanto, serem aproveitadas somente as 
disciplinas cursadas após a data de conclusão do curso de graduação; considerando que a Decisão 
Plenária em seus considerandos 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 a carga horária e o conteúdo formativo do curso de Especialização em Geoprocessamento e 
Georreferenciamento, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; 
considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea, dispõe sobre os Modelos de Certidão de 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais; considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea 
estabelece três modelos de Certidão, que são: Modelo 1 (profissional que comprove ter cursado os 
conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 
qualificação/aperfeiçoamento profissional); Modelo 2 (profissional que comprove ter cursado os 
conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação 
ou técnico de nível médio); Modelo 3 (profissional que não tenha cursado os conteúdos formativos e 
faça a solicitação à câmara especializada competente, comprovando sua experiência profissional 
específica na área por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT); considerando que a Divisão de 
Registro e Cadastro do Crea-PE solicitou, caso a Câmara Especializada autorize a emissão da 
certidão, que seja definido qual o modelo de certidão a ser utilizado; considerando, baseado na 
Decisão Plenária nº PL-0745/07 do Confea, que o caso em tela se enquadra no MODELO 1 
(profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 
por meio de cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional); considerando 
que o Crea-PE não possui instalada a Câmara Especializada de Agrimensura; considerando o 
disposto no artigo 9º, inciso 19 do Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º “Compete privativamente 
ao Plenário: XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não 
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possua câmara especializada”, DECIDIU aprovar, com 21 (vinte e um) votos favoráveis, o relatório 
e voto do relator, pelo indeferimento da solicitação, uma vez que 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. Houve 04 (quatro) abstenções. 
Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Votam os 
Conselheiros: André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, 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, Mailson da Silva Neto, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, 
Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira, Thomas Fernandes da Silva. Abstiveram-se de 
votar os Conselheiros: Clóvis Arruda d’Anunciação, Hilda Wanderley Gomes, José Rodolfo Rangel 
Moreira Cavalcanti 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 


