
 

 
 

 

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL – CEAP  
 

 

Av. Agamenon Magalhães, 2.978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Tel.: (81) 3423-4383 – Fax: (81) 3423-8480.  

Home page: WWW.creape.org.br   e-mail: apoio@creape.org.br 

 

 

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

ordinariamente em 29 de julho de 2020, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, que trata do Protocolo nº 200.123.302/2019, que versa sobre cadastramento do Curso Superior 

de Engenharia Civil, na modalidade presencial, cujo interessado é o Centro Universitário FBV Wyden, 

que tem como entidade mantenedora a Adtalem Educacional do Brasil S/A,  

                                    Considerando análise da documentação apresentada pela instituição pleiteante, 

compondo-se de Requerimento; Ofício 16/2019 informando ao CREA-PE o início da atividade do curso 

em tela, em agosto de 2015; Relatório de Avaliação do Mec, onde consta que foi atribuído ao curso o 

conceito 4 (quatro); Formulário Tipo B; Portaria nº 584, de 17/08/2015, que autoriza os cursos superiores 

de graduação ofertados pela instituição requerente e Plano de Curso;  

                                    Considerando que a análise da documentação acima referida tomou como base o 

Decreto Federal nº 23.569, de 11/12/1933; as Leis Federais: nº 9.394, de 20/12/1996 (LDB) e nº 5.194, 

de 24/12/1966; a Resolução CNE/CES nº 11, de 11/03/2002, que trata sobre diretrizes curriculares 

nacionais dos cursos de graduação em Engenharia; a Resolução do Confea nº 473, de 26/11/2002  (tabela 

de títulos); o Decreto Federal nº 5.773, de 09/05/2006, alterado pelo Decreto nº 6.303/2007 (regulação, 

supervisão e avaliação de instituições e cursos superiores de graduação); a Resolução CNE/CES nº 2, de 

18/06/2007 (duração dos cursos superiores presenciais); a Portaria nº 40, de 12/12/2007 (e-MEC); a 

Resolução do Confea nº 1.073 de 19/04/2016; a Decisão Plenária do Confea nº 0153, de 01/04/2009 

(cadastramento de cursos em consonância com a Portaria nº 40); 

                                  Considerando que na matriz curricular apresentada no Plano do Curso em questão, 

com 3.600 horas, constam disciplinas inerentes ao mesmo, estágio supervisionado obrigatório, atividades 

complementares e trabalho de conclusão de curso, em conformidade com as Resoluções CNE CES nº 11, 

de 11/03/2002 e nº 2, de 18/06/2007, e Decisão PL do Confea nº 0153/2009; 

                                  Considerando que o Curso de Engenharia Civil em análise, ainda não tem o ato de 

reconhecimento do Ministério da Educação, no entanto, conforme documento expedido pela Instituição, 

o pedido de reconhecimento foi realizado em 27/08/2018, sob protocolo nº 201815497; 

                                  Considerando o Art. 63 da Portaria nº 40, de 12/12/2007 (e-MEC) “...o fato do 

pedido de reconhecimento ainda encontra-se em análise perante o MEC não impede a impetrante de 

habilitar-se perante o Conselho Regional”; 

                                  Considerando que instituição requerente informa no Ofício 16/2019, que o processo 

de reconhecimento do curso foi protocolado no dia 27 de agosto de 2018 (segundo semestre de 2018) 

com a primeira turma do curso com 6 períodos completos (60% do concurso concluído), estando em 

conformidade com o Art. 46 do Decreto nº 9.235, e que após a solicitação, houve a visita in loco da 

Comissão do INEP/MEC, no período de 04/08/2019 a 07/08/2019, tendo o reconhecimento obtido com 

conceito 4; 

                                  Considerando ainda, que a instituição informa no mesmo Ofício, que a previsão 

para a formação da primeira turma é o primeiro semestre de 2020; 

                                  Considerando que a documentação apresentada pela instituição requerente se 

enquadra e atende aos requisitos da legislação vigente, não há óbices para que seja concedido o cadastro 

do Curso Superior de Engenharia Civil, ofertado pelo Centro Universitário FBV Wyden, e que os seus 

egressos obtenham o título de Engenheiro (a) Civil, código 111-02-00, consoante Resolução nº 473, de 

26/11/2002, do Confea, 
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                                    DELIBEROU: 

                                 

                                    Por unanimidade, favoráveis ao cadastramento do Curso Superior de Engenharia 

Civil, na modalidade presencial, do Centro Universitário FBV Wyden, e que os seus egressos obtenham 

o título de Engenheiro (a) Civil, código 111-02-00, consoante Resolução nº 473, de 26/11/2002, do 

Confea, conforme parecer da relatora. O presente processo será encaminhado à Câmara Especializada de 

Engenharia Civil - CEEC, para análise e parecer fundamentado. 

 

Recife, 29 de julho de 2020.               

 
 

 

 

Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira                        Eng. de Prod. /Seg. Trab. Ronaldo Borin 

                 Coordenador ad hoc CEAP                                                               Membro Titular 

 

 

 

 

Eng. Civil Virginia Lúcia Gouveia e Silva                                      Eng. de Pesca André da Silva Melo 

               Coordenadora Adjunta                                                                          Membro Suplente 
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