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                             A Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do Crea-PE, reunida 
extraordinariamente em 12 de novembro de 2020, através de videoconferência, após análise do processo em 
epígrafe, que trata de solicitação de registro provisório de profissional diplomado no Curso de Bacharelado 

em Engenharia de Produção, protocolada neste Regional sob o nº 200.145.112/2020, realizado na Faculdade 

Nova Roma, onde colou grau em 24.09.2020, 

                                   Considerando que o solicitante apresentou toda a documentação necessária à análise 

do processo, conforme o estabelecido no art. 4º da Resolução nº 1.007/03; 

                                   Considerando que o processo de cadastro do curso de Bacharelado em Engenharia 

de Produção, ofertado pela Faculdade Nova Roma encontra-se em tramitação, por meio do protocolo 

200144728/2020; 

                                   Considerando que em consulta ao e-MEC identificamos que a instituição e o curso 

estão cadastrados e o pedido de reconhecimento do curso está em análise; 

                                   Consideração que o curso de engenharia de produção é integralizado em 05 anos 

(10 períodos), a solicitação de reconhecimento do curso ocorreu dentro do prazo previsto no artigo 35 do 

Decreto nº 5.773/2006, alterado pelo Decreto nº 6.303/2007; 

                                  Considerando que a carga horária cursada pela profissional foi de 4.028 horas; 

                                   Considerando que as habilitações profissionais são conferidas mediante criteriosa 

análise curricular que, no caso em tela, permitiu associar o desempenho das atividades descritas na 

Resolução nº 235/75, do Confea, às competências do profissional Engenheiro de Produção 
                                    

                                    DELIBEROU: 

                                 
                                    Por unanimidade, com base nas informações acima, favoráveis ao registro provisório da 

profissional Milena Rosa de Santana Dias, com o título de Engenheira de Produção, código 131-06-00, 

com atribuições previstas no Artigo 7º da Lei nº 5.194/66, para o desempenho das atividades 

relacionadas no artigo 1º da Resolução nº 235/75, do Confea. O presente processo será encaminhado à 
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química - CEEMMQ, para análise e parecer 
fundamentado. 

 
Recife, 12 de novembro de 2020. 
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