
 
 
 
 

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

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL – CEEC  
 
 
 

Av. Agamenon Magalhães, 2.978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Tel.: (81) 3423-4383 – Fax: (81) 3423-8480.  

Home page: WWW.creape.org.br   e-mail: apoio@creape.org.br 

 

 

        
 

EMENTA: Aprova a anotação do curso de Pós-Graduação “Lato sensu” 
MBA em Gerenciamento de Projetos, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, 

sem adição de título e novas atribuições ao cadastro do profissional André Luiz 

Polimeni de Mesquita. 

 

 

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” MBA em Gerenciamento de Projetos, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, no cadastro 

do profissional André Luiz Polimeni de Mesquita, protocolada neste Regional sob o nº 200043476/2017; 

considerando que foi apresentada toda documentação necessária à análise do processo, conforme o 

estabelecido no artigo 4º, da Resolução nº 1.007/2003; considerando informação do Crea-RJ, cujo 

procedimento adotado para os cursos de pós graduação, especialização, mestrado e MBA é de análise  

individual pelas respectivas Câmaras Especializadas, independente de já ter sido anotado anteriormente, 

ou cadastrado; considerando que não foi identificado no SIC – Sistema de Informação Confea/Crea, o 

registro da Fundação Getúlio Vargas; 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.”; considerando que o profissional não 

requereu a extensão de suas atribuições, apenas a anotação do curso, e, que para este não devem ser 

concedidos novo título e atribuições; e, considerando ainda, o parecer exarado pela Conselheira Virgínia 

Lúcia Gouveia e Silva, favorável à anotação do mesmo, porém sem que seja adicionado título, nem 

novas atribuições ao profissional, pelos motivos acima expostos, DECIDIU por unanimidade, aprovar 

o parecer do relator, favorável à anotação do curso de Pós-Graduação “Lato sensu” MBA em 

Gerenciamento de Projetos, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, sem adição de título e 
atribuições ao cadastro do profissional André Luiz Polimeni de Mesquita. 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 Andrade, Norman Barbosa Costa, Pedro Fazio 

Reunião : Extraordinária                  N°: 010/2017  
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Interessados : André Luiz Polimeni de Mesquita. 
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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 
 


