
 

 

 

 

 
 

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

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP 
 

DELIBERAÇÃO : Nº. 004/2020 

INTERESSADO : Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco  

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

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

extraordinariamente em 05 de fevereiro de 2020, na sede deste Conselho, após análise do processo em 
epígrafe, que trata da solicitação de Cadastro Curso de Engenharia Civil, na modalidade Presencial, 

protocolado neste Regional sob o nº 200.125.108/2019,  
                  Considerando que a documentação apresentada pela requerente se enquadra na legislação e 
orientações normativas vigentes; 

                      Considerando que o curso de engenharia civil é integralizado em 5 anos (10 períodos), e que 
mesmo a solicitação de reconhecimento do curso tenha ocorrido após 3,5 (três anos e meio) do início da 
primeira turma, dentro do prazo previsto no artigo 35 do Decreto nº 5.773/2006, alterado pelo Decreto nº 

6.303/2007, esta situação encontra respaldo no artigo 63 da Portaria nº 40 do MEC, em razão da ausência do 
ato de reconhecimento do referido curso;  

                       Considerando a matriz curricular e o ementário apresentados, com base na Resolução nº 
1.073/2016 do Confea, os egressos do curso em tela têm restrições a projetar e executar atividades pertinentes 
a: irrigação, pontes, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos; 

                       Considerando que, aqueles que cursarem a disciplina “Pontes”, ofertada optativamente no 9º 

período, têm atribuição para projetar e executar atividades nesta área; e, 
                      Considerando o acima exposto, somos favoráveis ao deferimento do pleito, com exceção das 

competências relacionadas à: irrigação, pontes, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos,                        
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                   DELIBEROU: 

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

ofertado pela instituição de ensino denominada de Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco, com 
exceção das competências relacionadas à: irrigação, pontes, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos. 
O presente processo será encaminhado à Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, para análise e 

parecer fundamentado.   
 

Recife, 05 de fevereiro de 2020. 
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