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EMENTA: Aprova o Registro Definitivo do profissional, diplomado no 

exterior, Ricardo Marques Pinto. 

 

  DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional 

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

022/2017, realizada no dia 06 de dezembro de 2017, apreciando a solicitação de registro definitivo 

do profissional, diplomado no exterior, Ricardo Marques Pinto, protocolada neste Regional sob o nº 

200068533/2017, sob relatoria do Conselheiro Norman Barbosa Costa, o qual, considerando que o 

profissional é de  nacionalidade portuguesa, tendo concluído o curso de Engenharia Civil - 

Estruturas, na Universidade do Porto, conforme diploma expedido em 02 de maio de 2013; 

considerando que a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE revalidou o referido diploma, 

expedido de acordo com o Parecer nº 23/2014, devidamente aprovado pelo Conselho Coordenador 

de Ensino, Pesquisa e Extensão – CCEPE, em 17 de fevereiro de 2014, e Resolução nº 02/92, do 

extinto Conselho Federal de Educação; considerando que o apostilamento, datado de 24 de fevereiro 

de 2014, confere os direitos e prerrogativas inerentes ao diploma de engenheiro civil em território 

nacional; considerando análise do relator, amparado na Instrução Técnica, emitida pela estrutura 

auxiliar deste Conselho, em 06 de dezembro de 2017, suficientemente detalhada e que revela ter 

sido apresentada toda documentação requerida, conforme estabelecida no artigo 4º da Resolução nº 

1.007/2003, do Confea, atendendo aos normativos em vigor, sem que o solicitante evidencie 

qualquer requisito que o torne desmerecedor da solicitação; considerando, no tocante a equivalência 

de cargas horárias, que foi constatado ter o profissional praticado 3.514 horas letivas, ao longo de 5 

(cinco) anos (planilha da IT - fls. 90/91 do processo), suficientes com nossos padrões; considerando 

que eventuais divergências, em relação a carga horária, não causam apreensão devido aos critérios 

diversos adotados pelas Universidades e o Sistema Confea/Crea; considerando que a grade 

curricular e o histórico escolar destacam-se no contexto de forma plenamente satisfatória, a exceção 

das competências referentes a irrigação, barragens e diques, portos e aeroportos; e, considerando o 

relatório e voto fundamentado exarado pelo Conselheiro supracitado, favorável a concessão do 

registro, devendo ser concedido ao requerente o título de Engenheiro Civil, código 111-02-00 

(Tabela de Título Profissional, atualizada em 31 de março de 2017), com suas atribuições previstas 

no art. 28, do Decreto nº 23.569/1933, bem como as previstas no art. 7º, da Lei nº 5.194/1966, 

combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º, da Resolução nº 1.073/2016, para o 

desempenho das competências relacionadas no art. 7º, da Resolução nº 218/1973, do Confea, com as 

exceções mencionadas, DECIDIU, por unanimidade, deferir o registro definitivo do profissional, 

diplomado no exterior, Ricardo Marques Pinto, conforme parecer do relator, devendo ainda, o 

presente processo ser encaminhado ao Plenário deste Crea-PE, para as demais providências 

regulamentares junto ao Confea. Coordenou a sessão o Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
– Coordenador. Votaram os seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade 

da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco José 

Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jayme 

Reunião : Ordinária                  N°: 022/2017  

Decisão  : 317/2017-CEEC/PE 

Item da Pauta : 4.2. 

Referência : Protocolo n.º 200068533/2017 

  

Interessado 

 
: Ricardo Marques Pinto 
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Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Liliane 

Barros M. de A. Maranhão, Luciano Barbosa da Silva, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto 

Torres Viana, Raul César de Andrade e Roberto Lemos Muniz. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 06 de dezembro de 2017. 

 

 

Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 

 
 
 


