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Reunião : Ordinária Nº 08/2019 

Decisão da Diretoria : D/PE 023/2019 

Referência : 3.4 

Interessado : Diretoria 

 

EMENTA: Encaminha às Câmaras Especializadas deste 

Regional, o posicionamento da Diretoria em 

relação ao cadastramento de cursos ofertados em 

EAD. 

 

DECISÃO: 

 

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, 

analisando o assunto em pauta, referente ao cadastramento de cursos ofertados em EAD, junto a 

este Regional, DECIDIU: encaminhar às Câmaras Especializadas o seguinte posicionamento:                 

Considerando a Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação) compete à União Federal 

autorizar, reconhecer, avaliar e credenciar os cursos superiores. Inclusive para autorizar o 

funcionamento do curso à distância feito pelos egressos. Competência esta que é exercida pelo 

MEC - Ministério da Educação. A oferta de cursos a distância já estava prevista no Art. 80 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cuja 

regulamentação foi feita pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, posteriormente 

atualizado pelo Decreto nº 9.057/2017. Consoante ao disposto nos normativos de regência, 

compete ao MEC a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos 

superiores na modalidade a distância de instituições de ensino integrantes do sistema federal de 

ensino, respeitadas as prerrogativas de autonomia. O reconhecimento do curso é a condição 

necessária para a validade nacional dos diplomas. Esse reconhecimento é feito por avaliadores 

que verificam se os pontos do projeto inicial foram cumpridos e deve ser realizado quando a 

primeira turma entra na segunda metade do curso. Posteriormente, as instituições de ensino 

superior, tecnológico e técnico que oferecem cursos nas áreas de agronomia, engenharia, 

geografia, geologia e meteorologia devem efetuar o cadastramento de seus cursos no Sistema 

Confea/Crea, sendo esta uma exigência básica para que haja a concessão de registro 

profissional, titulação e atribuições profissionais aos egressos. Ao solicitar o cadastramento do 

curso, a instituição informa ao Conselho Profissional seu projeto pedagógico, concepção, 

objetivos e finalidades gerais e específicas, estrutura acadêmica com duração indicada em 

períodos letivos, turnos, ementário das disciplinas e atividades acadêmicas obrigatórias, 

complementares e optativas com as respectivas cargas horárias, bibliografia recomendada e 

título acadêmico concedido. Com efeito, o Conselho Regional, ao verificar a regularidade da 

instituição de ensino e do curso junto ao MEC deve proceder o cadastramento das instituições 

de ensinos e dos cursos, inclusive os que oferecem cursos de educação a distância – EAD. E, ato 

contínuo, deverão proceder o registro dos egressos, conferindo-lhes as atribuições pertinentes. 

Decisão da Diretoria (D/PE) 
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Conclui-se, que o CREA deve focar no seu papel institucional, que é a definição dos limites das 

respectivas licenças profissionais, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei 5.194/66, sem 

os quais não é possível identificar a abrangência da atuação profissional, abstendo-se criar 

regras que escapam sua competência institucional. Ainda, destaca que os Creas podem 

diligenciar junto ao MEC e à Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, quando for o 

caso, no sentido de buscar sua participação no processo de análise dos planos de curso, de 

verificação das instalações das instituições de ensino e da efetivação dos exames de forma 

presencial, fiscalizando os aspectos técnicos relacionados aos cursos profissionalizantes, 

considerando a impossibilidade legal de se negar tanto o cadastramento do curso quanto o 

registro aos egressos dos cursos de educação profissional a distância. Por fim, concluímos que 

mais importante que observar a forma de ensino é manter-se alerta para qualidade dos 

profissionais que se formam e que atenderão à sociedade. Coordenou a reunião o Eng. Civil 

Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram favoravelmente: Eng. Civil e de Seg. do 

Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice Presidente; Eng. Civil Roberto Lemos 

Muniz – 2º Vice-Presidente; Eng. Civil Rildo Remígio Florêncio – 2º Diretor Administrativo; 

Eng.ª Hilda Wanderley Gomes – 1ª Diretora Financeira; e Eng. de Minas José Carlos da Silva 

Oliveira – 2º Diretor Financeiro. Não houve votos contrários ou abstenções. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 17 de julho de 2019. 

 

 

 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 

 

 

http://www.creape.org.br/

