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EMENTA: Aprova a anotação do curso de Nível Médio em Técnico em 

Agrimensura, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 

SENAI Belo Horizonte CFP Paulo de Tarso, no cadastro do profissional Rojerbson 

Rodrigues do Nascimento. 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 017/2017, realizada 

no dia 20 de setembro de 2017, apreciando a solicitação de anotação do curso Nível Médio em Técnico em 

Agrimensura, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  - SENAI Belo Horizonte CFP 

Paulo de Tarso, no cadastro do profissional Rojerbson Rodrigues do Nascimento, protocolada neste Regional 

sob o nº 200058668/2017; considerando que o solicitante apresentou toda a documentação necessária à 

análise do processo, conforme estabelecido no artigo 4º da Resolução nº 1007/2003; considerando que o 

SENAI Belo Horizonte CFP Paulo de Tarso, bem como o curso Técnico em Agrimensura, estão devidamente 

cadastrados no Crea-MG; considerando que não foi apresentado histórico escolar com as disciplinas e a carga 

horária total cursada, porém em consulta ao Crea-MG, bem como ao SENAI-MG, que encaminhou Parecer 

Técnico informando que se utiliza de processo de certificação de competências, no qual não é expedido 

histórico escolar, por entender que o aluno no percurso avaliativo do referido processo de certificação repassa 

pelo itinerário de unidades curriculares, como é no modelo tradicional de formação profissional, por meio de 

aulas presenciais de disciplinas específicas; considerando que no referido processo de certificação, ao ser 

submetido à avaliação, o candidato precisa comprovar o domínio das competências, as quais são evidenciadas 

no Diploma e atestadas pelo SENAI-MG; considerando que o referido parecer conclui reconhecendo e 

atestando, através da certificação por competências, que o diplomado, Sr, Rojerbson Rodrigues do 

Nascimento possui as competências técnicas de Técnico em Agrimensura e entende que não existe qualquer 

impedimento legal para que não lhe seja conferido o título profissional requerido junto à este Conselho; 

considerando que no verso do diploma constam as competências profissionais do egresso, reconhecidas pelo 

SENAI –MG; considerando que as habilitações profissionais são conferidas mediante criteriosa análise 

curricular que, no caso em tela, permitiu associar o desempenho das atividades descritas no Decreto Federal 

nº 90.922/85, às competências do profissional Técnico em Agrimensura; e, considerando ainda, o relatório e 

voto fundamentado exarado pelo Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel, favorável ao pleito, DECIDIU, 

por unanimidade, aprovar a anotação do curso de Técnico em Agrimensura, no cadastro do profissional 

Rojerbson Rodrigues do Nascimento, com atribuições previstas nos artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Federal nº 

90.922/85, conforme parecer do relator. Coordenou a sessão o Eng. Civil Eli Andrade da Silva – 
Coordenador Adjunto. Votaram os seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eloisa Basto 

Amorim de Moraes, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco José Costa Araújo, José Noserinaldo 

Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Marcos Antônio Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, Ramon 

Fausto Torres Viana, Raul César de Andrade Soares, Roberto Lemos Muniz e Sylvio Romero Gouveia 

Cavalcanti. 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 20 de setembro de 2017. 

 
Eng. Civil Eli Andrade da Silva 
Coordenador Adjunto da CEEC 
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