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        EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, favorável ao 

cadastramento do curso de Engenharia Civil, modalidade presencial, 
ofertado pelo Centro Universitário Facol – UNIFACOL.  

 
 
 DECISÃO 
 
                                            O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 28 de julho de 2021, em Sessão Extraordinária, realizada 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 e voto do relator, Conselheiro Everson Batista de 
Oliveira; considerando o presente processo trata da solicitação de cadastro do curso superior de 
Engenharia Civil, na modalidade presencial, oferecido pelo Centro Universitário Facol – 
UNIFACOL; considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B preenchido, 
conforme instruções descritas no Anexo II da Resolução nº 1.073/2016 do Confea, e que as 
informações complementares constam no plano de curso anexado ao processo; considerando que foi 
apresentada toda a documentação necessária para o Cadastramento do curso de Engenharia Civil, 
modalidade presencial, e que a documentação apresentada se enquadra e atende aos requisitos da 
legislação vigente, não havendo óbices para que seja concedido o Cadastramento do Curso Superior 
de Engenharia Civil, na modalidade ofertado pelo Centro Universitário Facol – UNIFACOL e que 
seus egressos obtenham o título de Engenheiro (a) Civil, código 111-02-00, consoante Resolução nº 
473, de 26/11/2002, do CONFEA, com atribuições constantes do Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 
1933, alíneas “a‟, “b‟, “c‟ (referente a estradas de rodagem), “d‟, “e‟, “f‟; “g‟; “h‟, “i‟ e alíneas “j‟ 
e “k‟ aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 
1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, do 
Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7° da Resolução nº 218, de 
1973, do Confea, exceto barragens e estradas de ferro, ou seja, o profissional egresso do Curso em 
questão, deve ter restrições no desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas a estas áreas. 
Outrossim, considerando que a matriz curricular do curso é subdividida em núcleos, e o das 
disciplinas especificas contempla a disciplina “Obras de Terra”, que está elencada à fl 83, como 
oferta eletiva, bem como que a ementa desse componente curricular, apresentado às fls. 490-494, 
traz em seu bojo abordagens referentes à Barragens, habilitando os egressos ao desempenho de 
atividades nessa área, desde que comprovadamente, cursado, de modo que recomendamos à Divisão 
de Registro e Cadastro a necessidade de verificar, nos pedidos de registros, se tal disciplina foi 
cursada e assim, modificar as atribuições; considerando, por fim, o parecer e voto do relator pelo 
deferimento da solicitação do cadastro do referido Curso da Instituição de Ensino UNIFACOL, na 
modalidade presencial, DECIDIU, aprovar, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos, o 
relatório e voto do relator favorável ao cadastramento do curso de Engenharia Civil, modalidade 
presencial, ofertado pelo Centro Universitário Facol – UNIFACOL e que seus egressos obtenham 
o título de Engenheiro (a) Civil, código 111-02-00, consoante Resolução nº 473, de 26/11/2002, do 
CONFEA, com atribuições constantes do Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas “a‟, 
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“b‟, “c‟ (referente a estradas de rodagem), “d‟, “e‟, “f ‟; “g‟; “h ‟, “i ‟ e alíneas “j‟ e “k‟ 
aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, do 
Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7° da Resolução nº 218, de 
1973, do Confea, exceto barragens e estradas de ferro, ou seja, o profissional egresso do Curso em 
questão, deve ter restrições no desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas a estas áreas. 
Outrossim, considerando que a matriz curricular do curso é subdividida em núcleos, e o das 
disciplinas especificas contempla a disciplina “Obras de Terra”, que está elencada à fl 83, como 
oferta eletiva, bem como que a ementa desse componente curricular, apresentado às fls. 490-494, 
traz em seu bojo abordagens referentes à Barragens, habilitando os egressos ao desempenho de 
atividades nessa área, desde que comprovadamente, cursado, de modo que recomendamos à 
Divisão de Registro e Cadastro a necessidade de verificar, nos pedidos de registros, se tal disciplina 
foi cursada e assim, modificar as atribuições. Não houve abstenção. Presidiu a Sessão o Engenheiro 
Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire – 1º Vice-Presidente. Votaram os Conselheiros: 
Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Bruno Marinho Calado, Cláudia Fernanda da 
Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa 
Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani 
de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva 
Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira 
Cruz, Mailson da Silva Neto, Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart 
Bandeira Arnaud, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, 
Severino Gomes de Moraes Filho, Stênio de Coura Cuentro, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia 
Lúcia Gouveia e Silva. 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 28 de julho de 2021. 
 
 

 
Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire 

1º Vice-Presidente. 
 


