
 

 

 

 

 
 

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

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP 
 

DELIBERAÇÃO : Nº. 025/2019 

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

Santo Agostinho 

ASSUNTO : Cadastro do Curso de Engenharia Elétrica, 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 Elétrica, na modalidade presencial, protocolada neste Regional sob o nº 200.081.910/2018, 

ofertado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho,  

                       Considerando que a matriz curricular apresenta algumas disciplinas obrigatórias relacionadas à área 

da eletrônica, porém não foi identificado conteúdos na área de telecomunicações, devendo a Câmara Especializada 

de Engenharia Elétrica verificar se o conteúdo formativo possibilita ao profissional atuar nessas áreas;  

                       Considerando as atribuições que devem ser conferidas aos egressos do curso conforme determina a 

Resolução nº 1.073/1966, relacionamos apenas o artigo 8º da Resolução nº 218/1973; 

                       Considerando que, caso a Câmara, ao analisar o projeto do curso entenda que as disciplinas habilitam 

os formandos para as atividades do artigo 9º, estas devem ser incluídas nas atribuições;  

                       Considerando que, com base nas informações acima destacadas, indicamos como atribuições aos 

egressos, as previstas no Artigo 33 do Decreto nº 23.569 de 1933, alíneas “f”, “g”, “h” 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 8º da Resolução nº 218 de 1973, do Confea; 

                       Considerando que normalmente são conferidos aos egressos dos cursos de Engenharia Elétrica as 

atribuições previstas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/73, do Confea, habilitando esses profissionais a atuarem 

tanto na área eletrotécnica quanto eletrônica/telecomunicações, 
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                   DELIBEROU: 

 

                      Por unanimidade, ser de parecer favorável ao cadastramento do curso de Engenharia Elétrica, na 

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) de Eletricista, código 

121-08-00 e, diante do acima exposto, pelo encaminhamento à Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, para 

análise e parecer fundamento, considerando que as atribuições acima elencadas foram baseadas na Resolução nº 

1.073/2016, do Confea, devendo a referida Câmara Especializada, analisar se o curso habilita os egressos para as 

atividades destacadas, em especial às do Decreto nº 23.569/1933.  

 

Recife, 02 de outubro de 2019. 
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