
 

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  

 
 

 
  EMENTA: Desaprova o relatório do relator, indeferindo o protocolo nº 

200147802/2020, em nome do Centro Universitário Maurício de Nassau – 
UNINASSAU (Ser Educacional), referente ao cadastramento do Curso de 
Engenharia Mecânica, na modalidade EaD. 

                                            
DECISÃO 

 

 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
– Crea-PE, reunido em 10 de fevereiro de 2021, em Sessão Ordinária, por videoconferência, devido à 
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, e; apreciando o 
relatório apresentado pelo relator, Conselheiro Emanuel Araújo Silva, e; considerando que o protocolo nº 
200147802/2020 trata da solicitação de cadastro do curso superior de Engenharia Mecânica, na 
modalidade Educação a Distância - EaD, oferecido pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – 
UNINASSAU, localizada na Rua Guilherme Pinto, 114 – Graças -Recife-PE – CEP: 52.011-210; 
considerando que o parecer do relator parte amparado na fundamentação legal das Leis federais 5194/66 e 
9394/96, decretos federais 23569/33 e 9.057/2017, resoluções do CNE/CES nº 11/2002 e nº2/2007,  
Portaria nº 02/ 2007, exarada pelo Ministro de Estado da Educação, Resoluções do Confea nº 473/2002 e 
1073/2016,  Decisão PL-0459/2014, Portaria normativa nº 40/2007 e Decisão plenária 0153/2009; 
considerando que a instituição de ensino já possui cadastro neste Regional, tendo obtido o RNI nº 
1800039298; considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B do Anexo II da 
Resolução nº 1073/2016 do Confea, não foi completamente preenchido, porém, as informações constam 
no plano de curso anexado ao processo; considerando que a instituição de ensino apresentou a 
documentação que comprova a regularidade do curso junto aos órgãos de educação, que seja: Resolução 
do Conselho Superior da instituição CONSU nº 02231115-1, de 23 de novembro de 2015, que autoriza o 
funcionamento do curso de graduação em Engenharia Mecânica, na modalidade EaD, com 2.000 vagas, 
para ser ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, e por todos os seus 
Polos de Apoio Presenciais; considerando que não foi apresentado ato de reconhecimento do curso, no 
entanto a Instituição apresentou extrato do e-MEC onde informa que o pedido de reconhecimento foi 
protocolado em 27/11/2019, sob nº 201931008; considerando que, a autorização de funcionamento do 
curso ocorreu em 23/11/2015 e a primeira turma teve início em fevereiro de 2016; considerando que, 
levando em consideração que o curso de Engenharia Mecânica é integralizado em 5 anos, a solicitação de 
reconhecimento do curso ocorreu dentro do prazo; considerando que o Plano de Curso (fls.11 a 260) 
apresenta diversos aspectos relacionados ao curso em análise, dos quais destacamos: justificativas, formas 
de acesso, perfil do egresso, objetivos, organização curricular, conteúdos curriculares, núcleo docente 
estruturante, corpo docente, tutores, conselho de curso, estágio supervisionado e trabalho de conclusão de 
curso, atividades complementares, monitoria, núcleo de educação a distância, recursos didáticos e 
tecnológicos, recursos físicos, metodologia do processo de ensino, avaliações, mecanismo de interação 
entre docentes, discentes e tutores, ementário e bibliografia, infraestrutura física; Considerando que o 
curso possui em sua matriz curricular disciplinas compatíveis com o curso ora em análise, com carga 
horária de 3.760 horas, incluído o estágio supervisionado obrigatório, atividades complementares e 
trabalho de conclusão de curso, e com o que determinam as Resoluções CNE/CES nº 11, de 11 de março 
de 2002 e CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, bem como a Decisão PL do Confea nº 1.333/2015; 
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considerando que a grade curricular converge para formação do (a) atual profissional Engenheiro 
Mecânico cujo título encontra-se contemplado na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema 
Confea/Crea, anexa à Resolução nº 473/2002 do Confea, sob o código 131-08-00; considerando que a 
CEAP em reunião em 02 de dezembro de 2020, através de videoconferência, após apreciação do processo 
em epígrafe, que trata da solicitação de Cadastro do Curso de Engenharia Mecânica, na modalidade de 
Ensino a Distância (EaD) aprovou, após entrega do formulário B devidamente preenchido,  o 
cadastramento do curso de Engenharia Mecânica, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), ofertado 
pelo Centro Universitário Maurício de Nassau UNINASSAU (Ser Educacional), recomendando registrar 
os egressos com o título de Engenheiro (a) Mecânico (a), código 131-08-00, com as atribuições 
profissionais previstas no artigo 7°, da Lei Federal n° 5.194, de 1966, combinadas com as atividades 
relacionadas no artigo 5°, da Resolução n° 1.073, de 2016, para o desempenho das atividades 
relacionadas no artigo 12, da Resolução nº 218 de 1973, do Confea, ressaltando ainda, que a 
UNINASSAU deverá apresentar a este Crea-PE, a Portaria de Reconhecimento do Curso, quando de sua 
expedição; considerando que no mesmo dia a Câmara Especializada Engenharia Mecânica, Metalúrgica e 
Química CEEMMQ, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Crea-PE, 
reunida em sua Sessão Ordinária nº. 015/2020 também aprovou o cadastramento do curso de Engenharia 
Mecânica, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), ofertado pelo Centro Universitário Maurício de 
Nassau UNINASSAU (Ser Educacional), recomendando registrar os egressos com o título de Engenheiro 
(a) Mecânico (a), código 131-08-00, com as atribuições profissionais previstas no artigo 7°, da Lei 
Federal n° 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5°, da Resolução n° 
1.073, de 2016, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 12, da Resolução nº 218 de 
1973, do Confea; Por fim, considerando o voto favorável do relator acompanhado da seguinte 
recomendação: “Diante da legislação vigente, documentações anexadas, aprovações da CEAP e 
CEEMMQ somos de parecer favorável ao cadastramento do curso de Engenharia Mecânica, na 
modalidade de Ensino a Distância (EaD), ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau 
UNINASSAU (Ser Educacional), recomendando registrar os egressos com o título de Engenheiro (a) 
Mecânico (a), código 131-08-00, com as atribuições profissionais previstas no artigo 7°, da Lei Federal n° 
5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5°, da Resolução n° 1.073, de 2016, 
para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 12, da Resolução nº 218 de 1973, do Confea 
excetuando-se as atividades correspondentes a “Máquinas de Elevação e Movimentação” 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”, 
DECIDIU desaprovar, por maioria, com 17 (dezessete) votos contrários e 05 (cinco) votos 
favoráveis o Relatório e voto do relator. Houve 02 (duas) abstenção. Votos favoráveis dos 
Conselheiros:  Audenor Marinho de Almeida, Emanuel Araújo Silva, Heleno Mendes Cordeiro, Nilson 
Oliveira de Almeida e Rildo Remígio Florêncio. Votos contrários dos Conselheiros: Adir Átila Matos 
de Sousa, Bruno Marinho Calado, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Eloisa Basto Amorim de 
Moraes, Giani de Barros Câmara Valeriano, Jarbas Morant Vieira, Jayme Gonçalves dos Santos, José 
Jeferson do Rêgo Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Jurandir Pereira 
Liberal, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Roberto Luiz de Carvalho Freire, 
Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo e Stênio de Coura Cuentro. Abstiveram-se de votar os 
Conselheiros Everson Batista Oliveira e Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Recife-PE, 10 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente 


