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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP 

 

 

DELIBERAÇÃO : Nº. 011/2018 

INTERESSADO : Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/PE 

ASSUNTO : Cadastro de Curso Técnico em Agronegócios – modalidade EaD 

 

 
                      A Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do Crea-PE, reunida em sua Reunião 
Ordinária, realizada no dia 25 de abril de 2018, na sede deste Conselho, após análise do processo em epígrafe, que 
trata da solicitação de Cadastro de Curso Técnico em Agronegócios, na modalidade à distância, protocolada neste 

Regional sob o nº 200.069.834/2017; 
 
                      Considerando que o documento base para fundamentação do parecer da Comissão, além da 

legislação pertinente, foi o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, de 2014, apresentado pelo SENAR, e na análise 
dos documentos vinculados, não se observa, de maneira explicita, a execução de práticas no curso; 

 
                      Considerando que o Projeto Pedagógico de Curso – PPC, não descreve as disciplinas que exigem 
aulas presenciais, não define a carga horária das disciplinas presenciais e não descreve quais os conteúdos que 

serão vivenciados nas atividades presenciais; 
 
                      Considerando que não aponta de maneira explicita onde serão desenvolvidas as atividades práticas 

profissionalizantes, como por exemplo: localização e descrição das estruturas prediais (salas, laboratórios), bem 
como da estrutura de produção (instalações pecuárias e de agrícolas);  

     
                      Considerando que faz ilação de que o perfil do público será de residente em zonas (áreas) rurais, 
entretanto, no título “6 – Requisitos de acesso e público-alvo” afirma que os alunos serão prioritariamente 

residentes em zona rural, beneficiários de transferência de renda do governo federal; 
 
                      Considerando que o termo prioritariamente não garante que todos os alunos serão da zona (áreas) 

rural, bem como, os que sejam, tenham, vivam ou atuem num sistema produtivo agropecuário, o que dificulta o 
desenvolvimento de práticas desses alunos, num ambiente físico-real que não seja oferecido pela escola; 
 

                       Considerando que no título “7.1 Perfil Profissional do Técnico em Agronegócio”, afirma que o 
egresso desse curso, entre outras habilidades, executa operações de produção, armazenamento, processamento e 

distribuição de produtos agropecuários e derivados; 
 
                       Considerando que as “Unidades Curriculares” (disciplinas) que estão elencadas no quadro 11, do 

título “8.1 Matriz Curricular” foi encontrado “Técnicas de produção vegetal, Técnicas de produção animal, Gestão 
da produção e logística para o agronegócio, e Qualidade e segurança alimentar”, todas no “Núcleo de formação 
profissional ou técnica”, e “Tecnologia e inovação na agropecuária”, do Núcleo de formação complementar ou 

especializante”; 
 

                     Considerando que é inimaginável o cumprimento do proposto, sem que os alunos vivenciem as 
práticas em campo e/ou laboratórios o que o perfil do egresso pede e que são demandadas, obrigatoriamente, por 
essas disciplinas, entre outras; 

 
                         Considerando que ao propor o registro de profissionais, que a partir dele, irão atuar legalmente no 
âmbito da sociedade, que a instituição de ensino proponente deverá fazê-lo observando as peculiaridades que os 

cursos exigem, notadamente quanto a formação profissional,  
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Deliberou: 
 

Por entendimento unanime, diante do acima exposto, ser de parecer desfavorável ao 
cadastramento do curso “Técnico em Agronegócio – modalidade EaD”, do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – SENAR/PE, no Conselho de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, sugerindo a Câmara Especializada 

de Agronomia – CEAG, o indeferimento do referido curso.  
 
Recife, 25 de abril de 2018 
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Coordenador 
 
 

 
 

Eng. Agrônomo Burguivol Alves de Souza 

 
 
 

 
Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 

Coordenador Adjunto 
 
 
 

 
Eng. Eletricista Alexandre José Rodrigues Mercanti 
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