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  EMENTA: Aprova o cadastramento do curso de Engenharia Civil, 

modalidade presencial, ofertado pela Instituição de Ensino denominada 
Associação de Ensino da Vitória de Santão Antão. 
 
 

                                           DECISÃO: 
 

     O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido por videoconferência, em razão da calamidade pública provocada 
pela propagação da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, 
de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do Plenário, no dia 10 de julho de 2020, em Sessão 
Ordinária e; apreciando a solicitação de cadastro do curso superior de Engenharia Civil, na 
modalidade presencial, oferecido pelo Centro Universitário da Vitória de Santo Antão. Endereço: 
Loteamento São Vicente Férrer, 71, Cajá, Vitória de Santo Antão/PE; considerando que a 
instituição de ensino apresentou o formulário B preenchido, conforme instruções descritas no 
Anexo II da Res. nº 1073/2016 do Confea, e que as informações complementares constam no plano 
de curso anexado ao processo; considerando que foi apresentada a Portaria nº 536, de 30/09/2014, 
de autorização do curso de Engenharia Civil, ofertado pela Faculdades Integradas da Vitória de 
Santo Antão, atual Centro Universitário da Vitória de Santo Antão; considerando que não foi 
apresentado ato de reconhecimento do curso e, conforme documentos anexados pela Instituição, o 
pedido de reconhecimento foi realizado sob protocolo nº 201818005; considerando que a 
instituição acostou ao processo o Relatório de Avaliação do curso, realizado pelo MEC, que 
apresentou um conceito 4, restando apenas a expedição e publicação pelo MEC da Portaria de 
Reconhecimento; considerando que o curso teve autorização para inícios das atividades em 
30/09/2014 e a primeira turma o teve início em 14/01/2015; considerando que a Comissão de 
Educação e Atribuição Profissional – CEAP, do Crea-PE, reunida ordinariamente em 27 de maio 
de 2020, através de videoconferência, após análise do processo em epígrafe, que trata do Protocolo 
nº 200128986/2020, que versa sobre cadastramento do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, 
cujo interessado é o Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, que tem como entidade 
mantenedora a Associação de Ensino da Vitória de Santo Antão; considerando que em decisão 
unanime a CEAP foi favorável ao cadastramento do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, do 
Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, na modalidade presencial, recomendando registrar 
os egressos deste curso com o título de Engenheiro (a) Civil, código 111-02-00, consoante 
Resolução nº 473, de 26/11/2002, do Confea; considerando que o processo foi encaminhado à 
Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, para análise e parecer fundamentado; 
considerando que o conselheiro relator Thomas Fernandes da Silva da CEEC em seu novo relato 
considerando a matriz curricular e o ementário apresentado, os egressos do curso em análise terão 
atribuições, porém, suprimida do seu relato a restrição relacionada a irrigação, ficando definidas 
para os egressos do citado curso as seguintes atribuições: as previstas no artigo 28 do Decreto n 
23.569, de 1933, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f (referente a obras destinadas ao aproveitamento 
de energia), "g" (referente a canais)^ "h", "i" e alíneas "j" e "k" aplicadas as alíneas citadas, bem 

Sessão : Ordinária                Nº 1.891 

Decisão Plenária : PL/PE-175/2020 

Item da Pauta : 4.11.  

Referência : Protocolo nº 200128986/2020. 

Interessado : Associação de Ensino da Vitória de Santão Antão. 

 



 

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  

 
 

como as previstas no artigo 7o da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas 
no artigo 5o da Resolução n 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no 
artigo 7o da Resolução n 218, de 1973, do Confea, com exceção das competências relacionadas a 
pontes, rios, barragens, diques, estradas de ferro, portos e aeroportos; considerando que o curso 
oferta como eletivas as disciplinas de Pontes, portos e aeroportos e barragens, se fazendo 
necessário averiguar nos pedidos de registros se essas disciplinas foram cursadas e se confirmado 
habilitar os egressos ao desempenho das atividades correspondentes das disciplinas eletivas 
cursadas; considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, deliberou, pelo 
cadastramento, do curso; e considerando por fim, o Relatório e Voto Fundamentado do relator, 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva, favorável ao cadastramento do curso, em epígrafe; DECIDIU 
aprovar, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos, o relatório e voto do relator pelo 
deferimento do cadastramento do Curso de Engenharia Civil, modalidade presencial, ofertado 
pela Instituição de Ensino denominada Associação de Ensino da Vitória de Santão Antão e que 
os egressos sejam registrados com o título de Engenheiro(a) Civil(a), código 111-02-00, 
concedendo-lhes as atribuições previstas no artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas 
"a", "b", "c", "d", "e", "f (referente a obras dest inadas ao aproveitamento de energia), "g" 
(referente a canais) "h", "i" e alíneas "j" e "k" a plicadas as alíneas citadas, bem como as 
previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no 
artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no 
artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea, com exceção das competências relacionadas 
a pontes, rios, barragens, diques, estradas de ferro, portos e aeroporto. Presidiu a Sessão o 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram favoravelmente os 
Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, Alessandro Gomes da Silva, André da Silva Melo, 
Audenor Marinho de Almeida, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de 
Souza, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da Silva, 
Emanuel Araújo Silva, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da 
Silva Oliveira, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Magda Simone 
Leite Pereira Cruz, Marcos Antônio Muniz Maciel, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Nilson 
Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Romilde Almeida de Oliveira, Ronaldo Borin, e 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Não houve votos contrários ou abstenções. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 

Recife-PE, 19 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 


