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EMENTA: Aprova a revisão das atribuições e atualização da titulação da 

profissional Karina Moraes de Albuquerque, e dá outras providências. 

 

 

DECISÃO 
                                 

                            A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 006/2017, 

realizada no dia 19 de abril de 2017, apreciando a solicitação de revisão das atribuições e atualização da 

titulação da Engenheira Ambiental e Técnica em Saneamento Karina Moraes de Albuquerque, de acordo 

com os seus diplomas, protocolada neste Regional sob o nº 200046145/2017; considerando que a mesma 

formou-se como Técnica em Saneamento, em 09 de setembro de 2010, pelo Centro Federal de Educação 

Tecnológica de PE, com atribuição regida pelo artigo 4º da Resolução nº 278/83, do Confea, e como 

Engenheira Ambiental, em 06 de janeiro de 2016, pelo Centro Universitário Mauricio de Nassau - 

Uninassau, com atribuições constantes no artigo 2º da Resolução nº 447/00, do Confea; Considerando que 

em 2008 o Crea-PE efetuou o cadastro do curso de Engenharia Ambiental ofertado pela Uninassau, com 

base na documentação apresentada, conferindo aos egressos do referido curso o título de engenheiro (a) 

ambiental, com atribuições regidas pelo artigo 2º da Resolução nº 447/2000 e que, recentemente, em abril 

de 2016, a referida instituição solicitou atualização cadastral do curso, informando que no ato da renovação 

de reconhecimento, a Portaria expedida pelo órgão competente alterou o nome do curso para engenharia 

ambiental e sanitária, e por sua vez, esta CEEC ao analisar a situação, normativos e ementas, deferiu a 

solicitação de atualização das matrizes curriculares e da denominação do curso, que passou a denominar-se 

engenharia ambiental e sanitária, concedendo aos egressos, com base na Resolução nº 473/02 do Confea, o 

título de engenheiro sanitarista e ambiental, cód. 111-09-00, atribuições segundo o artigo 2º da Resolução 

447/00, do Confea; considerando que este trâmite de atualização da matriz curricular e da denominação do 

curso junto ao Crea ocorreu após o registro inicial da profissional; considerando que na solicitação de 

registro foram apresentadas a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar, que indicam 

conclusão do curso de bacharelado em engenharia ambiental; considerando porém, que o diploma de 

graduação foi expedido já com a nova denominação do curso de engenharia ambiental e sanitária; e, 

considerando o parecer exarado pelo Conselheiro Norman Barbosa Costa, baseado nos fatos acima 

elencados, o qual concluiu pelo deferimento da solicitação, devendo  ser concedida a requerente a alteração 

de titulação de engenheira ambiental, para engenheira sanitarista e ambiental, código 111-09-00, 

atribuições pelo artigo 2º da Resolução nº 447/00, e as atividades de coleta, transporte e tratamento de 

resíduos sólidos (lixo), controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental, e 

controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores de importância para a saúde 

pública), constantes do artigo 1º da Resolução nº 310/86, ambas do Confea. E, considerando, por fim, a 

existência de outros egressos da Uninassau, em situação semelhante, ou seja, já registrados no Crea-PE 

com o título de engenheiro ambiental e que receberam o diploma de engenharia ambiental e sanitária, 

recomendamos a extensão desta Decisão, autorizando desde já, que a DREC altere os seus títulos e 

consequentemente as atribuições conferidas, na medida em que assim requeiram tais profissionais, 

DECIDIU por unanimidade, aprovar o parecer do relator, deferindo a revisão das atribuições e 

atualização da titulação da profissional Karina Moraes de Albuquerque, sendo tal decisão extensiva aos 
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demais requerentes, que se enquadrem na mesma situação. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis 
Arruda d’Anunciação – Coordenador. Votaram os seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de 

Andrade, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Francisco José Costa Araújo, Francisco 

Rogério Carvalho de Souza, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José 

Noserinaldo Santos Fernandes, José Tiago da Silva Muniz, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da 

Silva, Marcos Antonio Muniz Maciel, Maurício Oliveira de Andrade, Norman Barbosa Costa, Romilde 

Almeida de Oliveira e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife, 19 de abril de 2017. 

 

 

Eng.º Civil. Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 


