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EMENTA: Registro de Profissional Diplomado no Exterior 
 
 

                                          DECISÃO 
                                 
                                         A Câmara Especializada Engenharia de Engenharia Elétrica - CEEE do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 04, 
realizada no dia 15 de abril de 2015, protocolada neste Regional sob nº 100.429.502/2014, DECIDIU  por 
unanimidade, indicar aprovar o parecer do Conselheiro Hiroshi Fujino com o seguinte teor: “Considerando que a 
carga horária do requerente é inferior ao mínimo estabelecido pela Resolução CNE/CE nº 02/2007, de 3.600 
horas, entretanto, a Decisão Plenária do Confea PL-0019/2005, dispõe que a formação profissional do 
engenheiro nos Estados Unidos da América – EUA é mais curta, em termos da duração do curso e do total de 
critérios necessários para a graduação em virtude da especialização em áreas de concentração, da elevada carga 
de estudo extra classe imposta pelo sistema de ensino americano e da exclusão da prática profissional 
supervisionada da carga horária dos cursos, os cursos de graduação em Engenharia têm duração mínima de 
quatro anos e os cursos de graduação em Arquitetura, cinco anos, sendo que a carga horária média dos cursos 
de graduação de Engenharia gira em torno de 142 créditos ou 2.130 horas aula enquanto que nos cursos de 
Arquitetura, 170 créditos ou 2.550 horas aula, de modo que não é fator impeditivo para apreciação da 
solicitação; Considerando que ainda de acordo com a citada PL, “Prática Profissional Supervisionada” é um 
dos requisitos obrigatórios para o licenciamento profissional nos EUA, sendo que para a Arquitetura, o National 
Council of Architectural Registration Boards – NCARB recomenda que os profissionais realizem um estágio 
supervisionado com duração mínima de 4.200 horas ou exercício profissional sob a supervisão de um 
profissional licenciado por um período superior a três anos e para área da Engenharia de quatro anos, sendo que 
esta carga horária não está incluída dos cursos de graduação, podendo ser reduzida caso o profissional possua 
um título de mestrado ou doutorado; Considerando que não foi apresentado pelo requerente comprovação de 
estágio e/ou exercício profissional, bem como diploma de mestrado ou doutorado. Somos de parecer favorável 
que seja solicitado ao interessado a comprovação de estágio supervisionado com duração mínima de 4.200 horas 
ou exercício profissional sob supervisão de profissional licenciado por um período de 4 anos, podendo ser 
reduzido caso o profissional possua um título de mestrado ou doutorado”.  Coordenou a sessão o Eng.º 
Eletricista Alexandre José Rodrigues Mercanti. Presente os Conselheiros: Antoniel Alves Feitosa, Diego 
Soares Lopes, Plínio Rogério Bezerra e Sá, André Carlos Bandeira Lopes, Urbano Possidônio de Carvalho Júnior 
e os Suplentes de Conselheiros (a): Jario Pereira Pinto Júnior (em substituição a Titular Clayton Ferraz de 
Paiva), Hiroshi Fujino. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

  
   

Recife, 15 de abril de 2015 
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