
 

 

 

 

 
 

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

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP 
 

DELIBERAÇÃO : Nº. 032/2019 

INTERESSADO : Centro Universitário do Vale do Ipojuca - UNIFAVIP  

ASSUNTO : Cadastro do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitarista, na modalidade 
presencial 

 
                       A Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do Crea-PE, reunida em 30 de 
outubro de 2019, na sede deste Conselho, após análise do processo em epígrafe, que trata da solicitação de 

Cadastro do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitarista, na modalidade presencial, protocolada neste 
Regional sob o nº 200.109.532/2019,  
                 Considerando a análise da documentação apresentada e a legislação em vigor; 

                      Considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B, conforme instruções 
descritas no Anexo II da Resolução nº 1.073/2016 do Confea, e que as informações complementares constam 
no plano de curso anexado ao processo; 

                      Considerando que foi apresentado a Portaria nº 332, de 27/05/20014, de autorização de cursos 
superiores de graduação, entre eles o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária ofertado pela UNIFAVIP; 

                      Considerando que os egressos do referido curso, tem suas atribuições previstas no art. 2º a 
Resolução nº 447/00, e as atividades de controle, transporte e coleta de resíduos sólidos (lixo), e ainda 
tratamento de lixo, bem como controle sanitário do ambiente, controle de poluição ambiental, e controle de 

vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores de importância para a saúde pública) 
constantes do artigo 1º da Resolução nº 310/86, ambas do Confea,                                                                   
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                   DELIBEROU:  

                      Por unanimidade, ser de parecer favorável ao cadastramento do Curso de Engenharia Ambiental 
e Sanitarista, na modalidade presencial, ofertado pelo Centro Universitário do Vale do Ipojuca – UNIFAVIP, 

recomendando registrar os egressos do curso com o título de Engenheiro (a) Sanitarista e Ambiental, código 
111-09-00, com atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, combinadas com as atividades 
relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016, para o desempenho das competências relacionadas no 

artigo 2º da Resolução nº 447/00, e as atividades vinculadas ao artigo 1º da Resolução nº 310/1986, estando 
aptos a desenvolverem atividades relacionadas a esgotamento sanitário, abastecimento de água e efluentes, ou 
seja podendo atuar nas áreas de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (itens 1 e 2) da 

Resolução nº 310/1986 do Confea. O presente processo será encaminhado à Câmara Especializada de 
Engenharia Civil - CEEC, para análise e parecer fundamentado.   

 

Recife, 30 de outubro de 2019. 
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