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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Francisco José Costa Araújo, Jorge Wanderley souto 
Ferreira, Jurandir Pereira Liberal, José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de 
Andrade, Luis Caetano do Nascimento Júnior, Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício Renato 
Pina Moreira e Silvio Porfírio de Sá. Suplentes de Conselheiro (a): Não houve. Representante 

do Plenário na Câmara: Não houve.  

2. Conselheiros Licenciados para esta sessão. 

Licenciaram-se para esta sessão o seguinte Conselheiro: Clóvis Arruda d’Anunciação, 
Eduardo Rommel Cavalcanti Ramos, Eli Andrade da Silva, Francisco Rogério Carvalho de 
Souza, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jayme 
Gonçalves dos Santos, Kepler Kaiser de Almeida Torres, Lucimere Rosane Pontes de Lima Luna, 
Maurício Oliveira de Andrade, Norman Barbosa Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantinni, Pedro 
Cordeiro de Almeida, Roberto Lemos Muniz e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 

3. Ordem do Dia 

3.1. Processos para designação de relator, relatorias e pareceres. 
 
Os processos foram distribuídos para relatoria, relatados e aprovados, conforme detalhamento 
anexado. Houve ainda breve discussão sobre alguns processos que foram relatados. Neste 
momento o Conselheiro Maurício Pina, relatou o Protocolo nº 104.041.612/2015, referente ao 
cadastramento do curso de Especialização MBA em Projeto, Execução e Desempenho de 
Estruturas e Fundações, conforme parecer transcrito a seguir: “ 1. OS FATOS. O IPOG - 

Instituto de Pós-Graduação e Graduação Ltda requer a este Conselho o cadastramento do curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu (em nível de Especialização) na modalidade presencial, 

denominado MBA em Projeto, Execução e Desempenho de Estruturas e Fundações. Trata-se de 

um desses “cursos de finais de semana”, com aulas presenciais durante 20 meses, um final de 

semana por mês, de sexta-feira a domingo, nos seguintes horários: às sextas-feiras, das 18:00 às 

23:00; aos sábados, das 08:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00; e aos domingos, das 08:00 às 

13:00. O curso é destinado a graduados nas áreas de Engenharia, Arquitetura e “profissões 

correlatas”, “desde que possuam conhecimento prévio de princípios dos assuntos que fazem 

parte da ementa ou detenham experiência profissional”, além de “empreendedores, gestores, 

coordenadores, responsáveis técnicos de obras que desejam ampliar sua competência técnica e 

diversificação de atuação; superintendências, secretarias e órgãos públicos que tenham como 

foco a construção de empreendimentos civis a fim de garantir a excelência na área.” (fl. 02 deste 

processo). Consta no Projeto Pedagógico do Curso, especificamente à fl. 17 deste processo, que 

o curso “propõe-se a atuar nos quatro pilares básicos do campo estrutural: concepção, projeto, 

execução e controle, com enfoque eminentemente prático para garantir ao profissional 
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conhecimentos inovadores alicerçados a técnicas já consagradas da engenharia civil.” (grifos 

deste relator). O objetivo geral do curso (fl. 18 deste processo) é “capacitar e atualizar os 

profissionais, por meio do desenvolvimento de um conjunto de competências técnicas na área de 

engenharia civil, mais especificamente na etapa das fundações e estrutural das edificações.” 

(grifos deste relator). Ao abordar as competências dos egressos, o Plano Pedagógico do curso 

afirma (fl. 19 deste processo): “Conhecimentos acadêmicos básicos para concepção e projetos 

de fundação e estrutural, possuindo ainda visão sistêmica dos principais componentes 

intervenientes nestas partes da edificação, tais como: solo do entorno, vedações, acabamentos 

etc”. Há algumas divergências entre as disciplinas elencadas nas fls. 05 a 13, as indicadas no 

Projeto Pedagógico do curso (fl. 19 e fls. 21 a 35) e as apresentadas no material de divulgação 

do curso (fls. 41 a 47). Ao abordar a metodologia do curso, o Projeto Pedagógico assim explicita 

(fl. 36 deste processo): “O corpo docente é incentivado a adotar como estratégia de ensino e 

incentivo de aplicação dos conteúdos técnicos a realização de visitas a canteiros de obras e 

empreendimentos de sucesso para que os alunos obtenham uma visão da excelência na área de 

engenharia abordada neste curso” (grifos deste relator). Na fl. 39 do processo, consta: 

“Geralmente, após entrega do TCC e o recebimento do certificado pela Instituição de Ensino 

Superior, os alunos atuam no mercado de trabalho. Muitas vezes, a alocação no mercado de 

trabalho é feito (sic) pelo programa de direcionamento profissional Banco de Talentos.” (grifos 

deste relator). Consta ainda a informação, na Instrução Técnica (fl. 50 deste processo), de que 

estava tramitando neste Conselho, através do protocolo nº 104.027.812/2015, o processo de 

cadastro da Instituição de Ensino. 2. O PARECER. Preliminarmente, é inacreditável e 

inaceitável que graduados que não sejam da área de Engenharia (ou que nem graduados sejam) 

possam se “especializar” em áreas que não são da sua competência. Cito aqui, a título de 

exemplo, alguns pontos do programa absolutamente incompatíveis com a formação dos não 

engenheiros: análise geotécnica para fundações e contenções; dimensionamento e cálculo de 

fundações superficiais e profundas; análise de estruturas de concreto; dimensionamento e 

cálculo de estruturas de contenção; alvenaria estrutural; execução de fundações; técnicas de 

dimensionamento, cálculo, detalhamento e execução de estruturas metálicas; técnicas de fôrmas 

e escoramentos; dimensionamento e detalhamento de vigas protendidas; projeto e detalhes de 

lajes protendidas, entre muitos outros pontos. A respeito da denominação MBA, cabem aqui 

algumas observações. Trata-se de uma denominação totalmente imprópria, já que MBA é uma 

sigla no idioma inglês de Master of (in) Business Administration, que em português significa 

Mestre em Administração de Negócios. Trata-se de um mais um neologismo indevidamente 

aplicado na educação brasileira. O MBA é um curso de formação de executivos na área de 

administração de negócios nas escolas americanas e europeias. Ou seja, os cursos designados 

como MBA nada mais são do que cursos de especialização na área de administração, abordando 

matérias sobre finanças, contabilidade, recursos humanos, marketing, entre outras. Por estudar 

e colecionar tudo que é matéria na área de educação, resgatei em meu arquivo pessoal um 
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alentado artigo publicado na Gazeta Mercantil do dia 27/09/2001 (cópia anexa) sob o título 

“MBA nem sempre é MBA”, subtítulo “A sigla dos mestrados em administração virou chamariz 

para alunos”, de autoria de Berenice Menezes, que abordou essa questão com muita 

propriedade e cuja leitura recomendo aos que se interessarem pelo assunto. Portanto e em 

resumo, mesmo que o curso não possa, na forma da lei, adicionar nova titulação ou novas 

atribuições aos seus egressos (por ser um curso de pós-graduação), discordo: 1º) do Plano 

Pedagógico do curso, por se constituir em verdadeira apologia ao exercício ilegal da profissão 

por pessoas não graduadas em engenharia. Ao cadastrar o curso, o CREA estaria chancelando 

tal irregularidade e ferindo de morte a própria razão da sua existência; 2º) da denominação 

MBA, porquanto a mesma não pode nem deve ser aplicada a cursos que não sejam na área de 

administração de negócios. Para que o cadastro do curso seja aprovado, torna-se necessário o 

atendimento às duas observações acima, além do esclarecimento quanto às divergências entre as 

disciplinas do curso (4º parágrafo da 2ª folha deste parecer) e a confirmação de que foi deferido 

o processo de cadastro da Instituição de Ensino por este Conselho. Este é o parecer, SMJ, que 

submeto à apreciação da Câmara Especializada de Engenharia Civil”. Em seguida o 
coordenador colocou o assunto em discussão. E após algumas manifestações, o mesmo foi 
indeferido por unanimidade. Dando continuidade, o conselheiro Norman Costa também proferiu 
seu relator, referente ao Protocolo nº 101.264.304/2016, em nome de Bruno Moraes Lobo Alves 
da Silva, para a solicitação de CAT, conforme parecer a seguir transcrito: “Trata-se de solicitação 

de CAT pelo profissional engenheiro agrícola e ambiental e de segurança do trabalho Bruno 

Moraes Lobo Alves da Silva, RNP 0206981040-PE, por serviços prestados junto ao Consórcio 

Intermunicipal Portal da Mata Sul, referente a gestão/execução de operação/destinação de 

resíduos de sólidos e efluentes agrícolas, na condição de responsável técnico pela empresa Mega 

Mak Transportes, Terraplanagem e Construção Agrícola, no período 27/02/2015 a 27/02/17 

compreendendo segundo atestado construção e operação do aterro sanitário de Rio Formosa, 

construção de células e de obras de terra, drenos horizontais e verticais. Consta da instrução 

técnica que foram apresentados os diversos documentos necessários à análise do processo 

comprovando a efetiva participação do profissional, bem como são trazidos à baila os artigos 1º 

das resoluções 218/73 e 256/78. Levando em conta as atribuições dos profissionais descritas na 

legislação vigente, a natureza do trabalho realizado e demais condicionantes citadas do ponto de 

vista da CEEC, opinamos pelo deferimento do pleito sem restrições e a competente emissão da 

certidão.  O pleito foi indeferido pela CEAG”. Em seguida o coordenador colocou o assunto em 
discussão. E após algumas manifestações, o mesmo foi deferido por unanimidade. 
 
3.2. Protocolo nº 200.037.161/2016 
       Requerente: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

      Assunto: Denúncia em desfavor ao profissional J.F.M.P.C. 
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Foi designado relator, o conselheiro Maurício Renato Pina Moreira. 
 

3.3. Ofício nº 372/2016-7º PJ-DH 
       Requerente: Ministério Público de Pernambuco 

      Assunto: Encaminha cópia dos autos do Procedimento Preparatório nº 16.003-4/7, referente a 
verificação de possíveis irregularidades nas condições de acessibilidade e segurança do 
camarote da acessibilidade do Galo da Madrugada. 

 
Foi designado relator, o conselheiro Norman Barbosa Costa. 
 
3.4. Ofício Circular nº 2958/2016, do Confea. 
       Assunto: Recomenda aos Creas, de acordo com o art. 4º da Resolução nº 1.073 de 2016, que 

atribuam o título profissional mediante análise do currículo escolar e do projeto pedagógico 
do curso de formação profissional e dá outras providências. 

 
Os membros tomaram conhecimento do assunto. 

 5. Informes  

5.1. Do Coordenador: 

 
O coordenador adjunto informou que a ausência do coordenador se dá em virtude do mesmo está 
participando da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de 
Engenharia Civil – CCEEC, em Florianopólis-SC no período de 17 a 19/10/16. 
 
5.2 Dos Conselheiros: 

 
Maurício Pina: Explanou sobre os problemas que ainda persistem, que ao seu ver, mesmo 
depois de décadas o Sistema permanece omisso. Citou por exemplo, que o Conselho de 
Corretores Imobiliários, está promovendo o curso de Avaliação e Perícias de Imóveis e nenhuma 
ação foi tomada a respeito do assunto. Citou também que o CAU continua emitindo notificações 
para as empresas de engenharia, que possuem em seu objeto social além das atividades 
pertinentes à modalidade, a atividade de “projetos arquitetônicos”, informando que se trata de 
personalidade jurídica promovendo atividade econômica secundária de arquitetura, sem o devido 
registro no CAU, e como exemplo, apresentou a Notificação Preventiva que a empresa de seu 
filho recebeu, à Pina Moreira Engenharia, sendo que o mesmo é engenheiro civil e possui 
atribuições para executar tal atividade. Ressaltou que essa prática viola a lei, que proíbe o 
registro em duplicidade em Conselhos Profissionais. Afirmou também que nesse aspecto, o CAU 
foi mais competentes que o Sistema Confea/Crea, uma vez que suas atribuições dos seus 
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profissionais são regidas por Lei, enquanto que as dos engenheiros são por Resoluções. Explicou 
que eles estão autuando as empresas, baseados em informações adquiridas através da Junta 
Comercial e estabelecem prazo de 10 (dez) dias para realizar o respectivo registro no CAU, sob 
pena de ser lavrado Auto de Infração e inserção na Dívida Ativa da União. Ressaltou que se faz 
necessário uma resposta mais efetiva por parte do Crea-PE ou os profissionais serão “engolidos” 
pelos arquitetos, já que a referida Lei, dá atribuições a eles, mesmo sem que eles tenham sequer 
estudaram a disciplina na graduação, a exemplo, Cálculo Estrutural, quando na realidade o que 
estudaram foi uma disciplina chamada REC – Resistência, Estabilidade e Concreto durante 1 
(um) semestre, apenas para possuírem noção sobre o assunto. Após discussões, ficou decidiu que 
a CEEC encaminhará sua posição oficial a Presidência do Crea-PE, solicitando intervenção sobre 
o assunto em defesa dos profissionais por ele abrangidos. Outro ponto preocupante que o 
conselheiro relatou, é que os setores de Engenharias estão fadados ao fracasso, considerando que 
está em tramitação no Congresso Federal, o Projeto de Lei nº 559/2016, que trata da revisão da 
Lei nº 8.666/93, a chamada Lei de Licitações, onde constam proposições que ferem a correta 
prática da Engenharia Consultiva no Estado e no País, como por exemplo, a oficialização do 
Regime Diferenciado de Contratação Integrado, utilizado durante as obras para a Copa do 
Mundo, que consiste no seguinte: o Governo para executar uma obra, contrata uma construtora e 
essa por sua vez, contrata uma empresa que irá executar o projeto, ferindo assim, tudo aquilo que 
ao longo de sua vida aprendeu, onde projeto e obra são coisas distintas. O mesmo externou o 
seguinte questionamento: Quem garantirá que a construtora contratada projetará observando a 
real necessidade da população e utilizando de preços mais baixos? Reafirmou que ainda, que há 
tempo para propor alterações no referido projeto, bastando apenas juntar forças com a bancada da 
engenharia Pernambucana e consecutivamente a do Congresso, para intervir no assunto. Após 
discussões, ficou decidido convocar Reunião Extraordinária da CEEC para tratar do assunto, no 
dia 26/10/16. Explanou também sobre o atual sistema de informática do Crea-PE. Ressaltou que 
todos os dias recebe ligações de ex-alunos solicitando sua ajuda para tentar resolver problemas 
que não conseguem. Externou suas críticas de forma construtiva, uma vez que em seu entender, 
houve falha na implantação do novo sistema, ou seja, antes que o novo pudesse operar de formar 
contínua, se extinguiu o antigo. Explanou diversos exemplos de problemas que seus ex-alunos 
solicitaram sua ajuda. Explicou ainda que conversou com Fred, o novo Gerente e o mesmo está 
se inteirando do assunto para poder encontrar soluções. Após discussões, ficou decidido solicitar 
que os responsáveis pela implantação, neste caso, a Divisão de Tecnologia da Informação, para 
explicarem o andamento do caso. 
 
Por fim, explanou sobre os trabalhos do GT – Revisão do Regimento, reforçando o prazo final 
para recebimento de contribuições até o dia 28/10, às 23h59min. Explicou ainda que o GT está 
disposto a realizar reunião aberta a todos para receber e esclarecer dúvidas, ficando a Sessão 
Plenária apenas para homologação do arquivo final. 
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Frederico Brennand: Informou sobre sua primeira candidatura nas eleições passadas para o 
cargo de vereador, onde obteve 595, dos quais muito se orgulha por ter recebido, no entanto, não 
foram suficientes para sua garantir a vaga. E finalizada ressaltando sobre a experiência adquirida. 
 
Luciano Barbosa: Também informou sobre sua candidatura, bem como sobre sua vitória para o 
cargo de vereador suplente. Explicou que obteve 149 votos. Finalizou agradecendo a confiança 
que recebeu da população. 

6. Extra Pauta 

6.1. Ofício Circular nº 3147/2016, do Confea. 
       Assunto: Aprova e disponibiliza recursos financeiros no valor de R$ 1.700.000,00 (um 
milhão e setecentos mil reais) para apoio a projetos oriundos de Entidades de Classe nacionais 
credenciadas junto ao Colégio de Entidades Nacionais CDEN, de Entidades de Classe 
reconhecidas como Precursoras e de Entidades de Classe Regionais registradas no Crea, 
conforme disposto na Resolução nº 1.070, de 15 de dezembro de 2015, aprova o mérito do Edital 
de Chamada Pública anexo, e dá outra providência. 
 
 Os membros tomaram conhecimento do assunto. 
 
6.2. Ofício Circular nº 3088/2016, do Confea. 
       Assunto: Encaminha para manifestação o Anteprojeto de Resolução n" 007/2016, que 
"Aprova o Regulamento Eleitoral do Sistema Confea/Crea. " 
 
Os membros tomaram conhecimento do assunto. 
 

6.3. Ofício Circular nº 2992/2016, do Confea. 
       Assunto: Encaminha as Resoluções 1.078, 1.079 e 1.080. 
 
Os membros tomaram conhecimento do assunto. 
 
6.4. Protocolo nº 200.004.356/2016 
       Requerente: B K L Construções Ltda. EPP. 
       Assunto: Registro de empresa 

 
Foi designado como relator, o conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira, o qual após análise e 
apreciação dos documentos acostados, colocou-o em exigência. 
 
6.5. Protocolo nº 102.039.906/2016 
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       Requerente: Leonice Maria & Marcelo Fraga Cansanção Produções Ltda.        
       Assunto: Registro de empresa 

 
O coordenador adjunto em exercício se designou como relator do processo, para realizar sua 
relatoria na próxima reunião a ser realizada no dia 16/11/2016, quando o coordenador já estará 
em pleno exercício da função. 

7. Encerramento 

Às 21h20 o Sr. Coordenador Adjunto Engenheiro Civil José Noserinaldo Santos Fernandes deu 
por encerrada a presente reunião. 

  

Eng. Civil José Noserinaldo Santos Fernandes 

Coordenador Adjunto da CEEC 

 

   

7. Membros que aprovaram esta Súmula. 

CLÓVIS ARRUDA D’ANUNCIAÇÃO 

PAULO SÉRGIO TADEU FANTINI 

ELI ANDRADE DA SILVA 

FRANCISCO JOSÉ COSTA ARAÚJO 

ALBERTO CASADO LORDSLEEM JÚNIOR 

FRANCISCO ROGÉRIO DE CARVALHO SOUZA 

PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA 
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 GAIO CAMADUCAIA FERNANDES BARROCAS 

EDUARDO ROMMEL CAVALCANTI RAMOS 

HERMÍNIO FILOMENO DA SILVA NETO 

 LUCIMERE ROSANE PONTES DE LIMA LUNA 

JORGE WANDERLEY SOUTO FERREIRA 

 FREDERICO DE VASCONCELOS BRENNAND 

JURANDIR PEREIRA LIBERAL 

 ELVÍS CARLOS MILITÃO DE CARVALHO 

KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES 

 EDMUNDO JOAQUIM DE ANDRADE 

LUIS CAETANO DO NASCIMENTO JÚNIOR 

LUCIANO BARBOSA DA SILVA 

 MARCOS ANTÔNIO MUNIZ MACIEL 

ADELMO DE MENDONÇA FILHO 

MAURÍCIO RENATO PINA MOREIRA 

 ROMILDE ALMEIDA DE OLIVEIRA 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL  
  

SÚMULA DE REUNIÃO 
 

Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC 

Reunião Ordinária nº 18 
Data: 19 de outubro de 2016 

Local: Sala da CEEC  
Horário: 18h30     fls.9 / 9 
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NORMAN BARBOSA COSTA 

JAYME GONÇALVES DOS SANTOS 

 ROBERTO LEMOS MUNIZ 

 MAURÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE 

 SILVIO PORFIRIO DE SÁ  

SYLVIO ROMERO GOUVEIA CAVALACNTI 

 


