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EMENTA: Aprova o Registro Definitivo do profissional, diplomado no 

exterior, Luis Manuel da Silva Ramoa. 

 

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 registro definitivo do profissional, 

diplomado no exterior, Luis Manuel da Silva Ramoa, protocolada neste Regional sob o nº 

200060788/2017; considerando a documentação apresentada, bem como observando as disciplinas, suas 

cargas horárias e ementas; considerando que a Universidade Federal de Pernambuco revalidou o diploma 

do solicitante, dando-o os direitos e prerrogativas inerentes ao diploma de BACHAREL EM 

ENGENHARIA CIVIL; considerando que a Universidade do Porto – Universidade, na qual o solicitante 

se formou - calcula sua carga horária de curso pelo método de ECTS (Sistema Europeu de Transferência 

de Créditos), onde se consideram atividades contabilizadas em tal método: - Sessões de ensino de 

natureza coletiva (aulas); - Sessões de orientação tutorial; - Projetos; - Trabalhos no terreno; - Estudo; e 

– Avaliação; considerando taxa de conversão de um crédito de ECTS para horas, obedece a regra de: 1 

ECTS = 27h, tendo o curso integral, segundo essa regra, um total de 8.100h (oito mil e cem horas); 

considerando que nesse método consideram-se atividades para fins de crédito, aquelas que não são 

contabilizadas na forma das Universidades Brasileiras, como por exemplo tempo de estudo; 

considerando que as horas de contato letivo, horas em que o aluno teve contato com o professor, como 

por exemplo aulas em sala, somam-se em 3.372h (três mil trezentos e setenta e duas horas); 

considerando que o solicitante não cursou as disciplinas de: Barragens, Portos e Hidrovias, Instalações 

Elétricas e Química, nem disciplinas que se assemelhem, nem tópicos em outras disciplinas, que se 

somando, cumpram às matérias das disciplinas acima citadas; considerando que se entende que a carga 

horária de 8.100h obtida a partir da transformação de ECTS para horas, não pode ser considerada como 

carga horaria total para “cobertura” de 3.600h, carga horaria mínima exigida para cursos de Engenharia 

(Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007, do Ministério da Educação), pois neste sistema de créditos, 

existem atividades que não são contabilizadas na forma das Universidades Brasileiras; considerando 

porém, que se entende também, que a apesar de a carga horaria de contato letivo citada (3.372h) ser 

menor que 3.600h, essa é apenas a carga horaria de contato direto com o professor, não considerando 

atividades complementares e atividades extra-classe, que também devem ser contabilizadas e somadas as 

3.372h, como por exemplo, palestras, congressos, e iniciações cientificas, como também atividades, 

trabalhos de pesquisa, e listas de exercícios que tenham alguma pontuação válida na avaliação da 

disciplina, de forma que muito provavelmente (apesar de não ser possível conferir) o solicitante teve tais 

atividades completando o mínimo de 3.600h. Considerando que  fato da revalidação do diploma também 

apontar para essa conclusão; considerando ainda que as atividades de irrigação, barragens e diques, 

portos e aeroportos, e instalações elétricas devem ser restritas, por conta das disciplinas não cursadas 

citadas no item 6, até que o solicitante curse tais disciplinas, seja em cursos de nível superior, ou de pós-

graduação, devidamente registradas no MEC; e, considerando ainda, o relatório e voto fundamentado 

exarado pelo Conselheiro Raul César de Andrade Soares, o qual, após a análise, baseado no art. 11 da 

Resolução nº 1.007/03 que diz:  “A câmara especializada competente atribuirá o título, as atividades e 

as competências profissionais em função da análise da qualificação acadêmica do portador de diploma 

ou certificado, de acordo com os procedimentos e os critérios estabelecidos em resolução específica”, e 
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baseado também no art. 6º da Resolução nº 1.010/05, recomendou o registro definitivo do solicitante, 

sugerindo-lhe as atribuições constantes no art. 7º da Resolução nº 218/73, com restrições às atividades de 

irrigação, barragens e diques, portos e aeroportos, e instalações elétricas, até que o mesmo, caso seja de 

seu interesse, curse tais disciplinas em cursos superiores relacionados a área de engenharia ou de pós-

graduações, também relacionados a área de engenharia devidamente registradas  e reconhecidas pelo 

MEC, DECIDIU, por unanimidade, aprovar registro definitivo do profissional, diplomado no exterior, 

Luis Manuel da Silva Ramoa, com as restrições acima descritas, 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 


