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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP 

 

 
DELIBERAÇÃO : Nº. 016/2018 

INTERESSADO : Centro Profissional Especial 

ASSUNTO : Cadastro de Curso Técnico em Eletrotécnica – modalidade EaD 

 

 
                      A Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do Crea-PE, reunida em sua Reunião 

Ordinária, realizada no dia 05 de junho de 2018, na sede deste Conselho, após análise do processo em epígrafe, que 

trata da solicitação de Cadastro de Curso Técnico em Eletrotécnica, na modalidade à distância, protocolada neste 

Regional sob o nº 200.074.883/2018; 

 

                      Considerando que o objetivo do curso é promover a oferta da habilitação técnica em eletrotécnica, 

qualificando profissionais, através do domínio de competência e habilidades, para atuar na área da indústria e outras 

afins; 

 

                      Considerando que o documento base para fundamentação do parecer da Comissão, além da legislação 

pertinente, foi o Parecer CEE/PE nº 099/2017-CEB, bem como a Proposta Pedagógica apresentada pelo Centro 

Profissional Especial; 

 

                      Considerando que na Proposta Pedagógica vinculada ao processo, não foi observado, de maneira explicita, 

como será a execução das práticas nesse curso;  

 

                      Considerando que das 264h de carga horária presencial mencionadas, 24h será para aplicação de provas, e 

240h divididas em 6 módulos de 40h cada; 

 

                      Considerando que cada módulo é composto de 4 disciplinas, sem, no entanto, especificar em quais 

disciplinas haverá de fato as aulas práticas e qual será a carga horária de cada uma delas;  

 

                      Considerando falhas em três pontos importantes, quais sejam: 1) não descreve as disciplinas que exigirão 

aulas presenciais; 2) não define a Carga Horária das disciplinas presenciais; e, 3) não descreve quais os conteúdos que 

serão vivenciados nas atividades presenciais; 

     

                      Considerando que, afirma que as atividades práticas profissionalizantes presenciais serão “[…] sob a 

coordenação direta do Tutor Presencial, que participam de análises e discussões da temática direcionadas no plano de 

ensino da disciplina;  

                       

                       Considerando que no título “2.2.1 Objetivos Gerais”, página 8/64 (no processo, página 48), a Proposta 

Pedagógica afirma que “o Curso Técnico em Eletrotécnica, intenciona qualificar profissionais, através do domínio de 

competências e habilidades, para atuar na área da indústria, e outras afins, com competência e assertividade no 

desempenho técnico e especialista em empresas de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica”;  

 

                       Considerando as disciplinas que estão elencadas na proposta em tela, é inimaginável cumprir com a tal 

proposta, sem que os alunos vivenciem as práticas em campo e laboratórios que o perfil do egresso pede, e que são 

demandadas, obrigatoriamente, por essas disciplinas, entre outras; e, 

                      

                         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 o curso 

exige, 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 Eletrotécnica – modalidade EaD”, oferecido pelo Centro Profissional Especial, no Conselho de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco, sugerindo a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, o 

indeferimento do referido curso.  

 

Recife, 05 de junho de 2018 

 

 

 

         

Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos                                                                                                                                                                  

Coordenador 

 

 

 

 

Eng. Agrônomo Burguivol Alves de Souza 

 

 

 

 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 

Coordenador Adjunto 
 

 

 

 

Eng. Eletricista Alexandre José Rodrigues Mercanti 

 

 

 

 

Eng. Civil Virginia Lúcia Gouveia e Silva 

 

 

 

 

Eng. Seg. Trabalho/Civil Luiz Antônio de Melo 

 

 

 

 

Geólogo Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho 
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