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                             A Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, do Crea-PE, reunida 
extraordinariamente em 25 de agosto de 2020, através de videoconferência, após análise do processo em 
epígrafe, que versa sobre solicitação de registro provisório de profissional diplomado no Curso Superior de 

Engenharia Ambiental e Sanitária, ofertado pelo Centro Universitário FBV Wyden, que tem como entidade 
mantenedora a Adtalem Educacional do Brasil S/A, cujo interessado é o profissional Igor Ricardo Vanderlei 

de Lima, 
                                    Considerando a análise da documentação apresentada pelo profissional pleiteante, 
compondo-se de certificado de conclusão de curso; histórico escolar; documentação pessoal e projeto 

pedagógico do curso; 
                                    Considerando a Portaria nº 575, de 23/08/2018 de reconhecimento do curso; 
                                    Considerando que o processo de cadastro do curso de Bacharelado em Engenharia 

Ambiental e Sanitária, ofertado pelo Centro Universitário Unifbv Wyden encontra-se em tramitação junto à 
Câmara Especializada de Engenharia Civil; 

                                   Considerando que a análise da documentação acima referida tomou como base o 
Decreto Federal nº 23.569, de 11/12/1933; Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o 
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências; 

Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais 
da Engenharia, Arquitetura, Agronomia; a Resolução nº 310, de 23/07/1986, que discrimina as atividades do 
Engenheiro Sanitarista; a Resolução do CONFEA nº 447, de 22/09/2000, que dispõe sobre o registro 

profissional do Engenheiro Ambiental e discrimina suas atividades profissionais; Resolução nº 473, de 26 de 
novembro de 2002, que Institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras 

providências; Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, que versa sobre o registro de profissional, 
aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras 
providências; Resolução nº 1.016, de 25 de agosto de 2006, que altera a redação dos artigos 11º, 15º e 19º da 

Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, do art. 16 da Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, 
inclui o anexo III na Resolução nº 1.010, de 2005, e dá outras providências; Resolução nº 1.073, de 19 de 
abril de 2016, que “Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação 

profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício 
profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia”; 
                                   Considerando o histórico escolar apresentado e análise das disciplinas e respectivas 

ementas, evidencia-se que se enquadram na resolução nº 310/1986, do Confea, porém, com restrições no que 
se refere aos conteúdos formativos sobre “controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes 

e roedores de importância para a saúde pública); instalações prediais hidros sanitárias; saneamento de 
edificações e locais públicos, tais como piscinas, parques e áreas de lazer, recreação e esporte em geral; 
saneamento dos alimentos”. Também o histórico escolar apresenta restrições quanto ao desenvolvimento de 

atividades que envolva: Cálculo Vetorial, Empreendedorismo, Higiene e Segurança do Trabalho e 
Topografia; e, 
                                   Considerando que a documentação apresentada pelo profissional requerente se enquadra 

e atende às exigências da legislação vigente, logo não há óbices para que lhe seja concedido o título de 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental, código 111-09-00, consoante Resolução nº 473, de 26/11/2002, do 

CONFEA, com observância às restrições supramencionadas, 
                            
 

                                    DELIBEROU: 
                                 
                                    Por unanimidade, com base nas informações acima, favoráveis a concessão do registro 

profissional, com o título de Engenheiro Sanitarista e Ambiental, código 111-09-00, em nome do profissional 

DELIBERAÇÃO : 015/2020-CEAP/PE 

INTERESSADO : Igor Ricardo Vanderlei de Lima 

ASSUNTO : Registro Provisório de Profissional Diplomado no Brasil 

   

http://www.creape.org.br/
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Igor Ricardo Vanderlei de Lima, realizado pelo Centro Universitário Unifbv Wyden, com observância às 
restrições supramencionadas. O presente processo será encaminhado à Câmara Especializada de Engenharia 
Civil, para análise e parecer fundamentado. 

 
Recife, 25 de agosto de 2020. 

 

 

                 

 
 
Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida                                 Eng. Civil Virginia Lúcia Gouveia e Silva 
                 Coordenador da CEAP                                                                     Coordenadora Adjunta 

 

 
 

 

Eng. de Prod. /Seg. Trab. Ronaldo Borin                                               Eng. de Pesca André da Silva Melo 
                   Membro Titular                                                                                          Membro Suplente 
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