
 

 

 

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO– CREA-PE 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP 
 

DELIBERAÇÃO : Nº. 024/2019 

INTERESSADO : Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica do Cabo de 

Santo Agostinho 

ASSUNTO : Cadastro do Curso de Engenharia Civil, na modalidade presencial 

 
 
                      A Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do Crea-PE, reunida em 02 de 
outubro de 2019, na sede deste Conselho, após análise do processo em epígrafe, que trata da solicitação de 

Cadastro do Curso de Engenharia Civil, na modalidade presencial, protocolada neste Regional sob o nº 
200.081.906/2018, ofertado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica do Cabo 

de Santo Agostinho e, apreciando o parecer ad referendum do presente processo, em face do relatório e 

voto fundamentado exarado pela Conselheira Virgínia Lúcia Gouveia e Silva,  
                      Considerando que na matriz curricular apresentada, não estão incluídos componentes curriculares 
relativos aos temas: irrigação, portos, rios, canais, barragens e diques; 

                      Considerando que os egressos do curso, a “priori”, tem restrições nas atribuições inerentes aos 
conteúdos formativos acima citados, salvo quando cursados nas disciplinas optativas e/ou eletivas;  
                      Considerando que a documentação apresentada se enquadra aos instrumentos normativos e legais 

vigentes,                                                                        
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                   DELIBEROU: 

 
                      Por unanimidade, homologar o cadastramento do Curso de Engenharia Civil, modalidade 
presencial, ofertado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica do Cabo de Santo 

Agostinho, recomendando registrar os egressos do curso com o título de Engenheiro (a) Civil, código             
111-02-00, com atribuições restritas às atividades de irrigação, portos, rios, canais, barragens e diques, 

devendo a Câmara Especializada de Engenharia Civil analisar:  Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, 
alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” (referente à drenagem) “f”, “g” (referente a aeroportos), “h”, “i” e alíneas 
“j” e “k” aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, 

combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho 
das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea, com exceção das 
competências relacionadas a irrigação, portos, rios, canais, barragens, diques.  

 
Recife, 02 de outubro de 2019. 
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