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EMENTA: Aprova a anotação do curso de Pós-Graduação “Lato sensu” em 

Nível de Especialização em Auditoria, Avaliação e Perícias de Engenharia, 

área de conhecimento: Engenharia/Tecnologia/Gestão, realizado pelo Instituto 

de Pós-Graduação e Graduação - IPOG, no cadastro do profissional José 

Carlos Simões Siqueira. 

 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Extraordinária nº. 010/2017, 

realizada no dia 14 de junho de 2017, apreciando a solicitação de anotação do curso de Pós-Graduação 

“Lato sensu” em Nível de Especialização em Auditoria, Avaliação e Perícias de Engenharia, área de 

conhecimento: Engenharia/Tecnologia/Gestão, realizado pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação - 

IPOG, no cadastro do profissional José Carlos Simões Siqueira, protocolada neste Regional sob o nº 

200043190/2017; considerando que foi apresentada toda documentação necessária à análise do processo, 

conforme o estabelecido no artigo 4º, da Resolução nº 1.007/2003; considerando que a Instituição de 

Ensino supracitada está devidamente cadastrada no Crea-GO; considerando que por se tratar de curso de 

especialização, o seu cadastramento não é obrigatório nos Regionais, sendo a análise realizada de forma 

individual pelas Câmaras Especializadas; considerando informação do Crea-GO de que o curso em tela é 

um curso de aperfeiçoamento, ou seja, não é concedido título, nem atribuição; considerando que o artigo 

7º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, prevê a extensão das atribuições profissionais através de 

cursos regulares mediante análise do projeto pedagógico do curso, desde que  requerida pelo 

profissional; considerando o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 6º e 7º do artigo 7º da Resolução nº 

1.073/2016: “§ 2º A extensão de atribuição é permitida entre modalidades do mesmo grupo profissional. 
§ 3º A extensão de atribuição de um grupo profissional para o outro é permitida somente no caso dos 
cursos stricto sensu previstos no inciso VI do art. 3º, devidamente reconhecidos pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e registrados e cadastrados nos Creas. § 6º Em 
todos os casos, será exigida a prévia comprovação do cumprimento das exigências estabelecidas pelo 
sistema oficial de ensino brasileiro para a validade e a regularidade dos respectivos cursos, bem como o 
cadastro da respectiva instituição de ensino e dos seus cursos no Sistema Confea/Crea. § 7º É vedada a 
alteração do título profissional inicial em função exclusivamente de extensão de atribuição.”; e, 

considerando o parecer exarado pelo Conselheiro Francisco José Costa Araújo, favorável à anotação do 

curso, porém sem que seja adicionado título, nem novas atribuições ao profissional, DECIDIU por 

unanimidade, aprovar o parecer do relator, favorável à anotação do curso de Pós-Graduação “Lato 

sensu” em Nível de Especialização em Auditoria, Avaliação e Perícias de Engenharia, área de 

conhecimento: Engenharia/Tecnologia/Gestão, realizado pelo Instituto de Pós-Graduação e 

Graduação - IPOG, no cadastro do profissional José Carlos Simões Siqueira, sem adição de título e 
atribuições ao profissional. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação – 
Coordenador. Votaram os seguintes Conselheiros: Eloisa Basto Amorim de Moraes, Eli Andrade da 

Silva, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jayme Gonçalves dos 

Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Maurício Oliveira de 
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Andrade, Norman Barbosa Costa, Pedro Fazio Soares, Ramon Fausto Torres Viana, Raul César de 

Andrade, Romilde Almeida de Oliveira, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Virgínia Lúcia Gouveia e 

Silva. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife, 14 de junho de 2017. 

 

 

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

 


