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

ordinariamente em 25 de novembro de 2020, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, que trata da solicitação de registro provisório de profissional diplomado no Curso de 

Bacharelado em Engenharia Elétrica, protocolada neste Regional sob o nº 200.137.314/2020, realizado 

na Faculdade de Tecnologia Ibratec, onde colou grau em 30.12.2019, 

                                   Considerando que a solicitante apresentou toda a documentação necessária à 

análise do processo, conforme o estabelecido no artigo 4º da Resolução nº 1.007/03; 

                                   Considerando que a Faculdade de Tecnologia Ibratec está devidamente cadastrada 

neste Regional, no entanto não solicitou o cadastro do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica; 

                                   Considerando que o curso foi autorizado por meio da Portaria nº 563, de 

30/09/2014; 

                                   Considerando que por meio do Despacho nº 128, de 21/08/2020, da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior, foi decidido pela desativação do curso de Engenharia 

Elétrica e pelo reconhecimento do curso para fins de expedição e registro dos diplomas pela 

DIREG/SERES; 

                                  Considerando que a Faculdade de Tecnologia Ibratec encerrou suas atividades e 

não requereu o cadastro do curso de Engenharia Elétrica por ela ofertado; 

                                   Considerando que com a desativação do curso e extinção da instituição de ensino 

não é possível proceder o efetivo cadastro do curso, no entanto para não prejudicar os profissionais, o 

curso deve ser cadastrado exclusivamente para registro dos alunos que concluíram este curso; e, 

                                  Considerando o relatório e voto exarado pelo Conselheiro Jarbas Morant Vieira, 

que diante dos fatos acima expostos, e não encontrando evidências que tornem o requerente 

desmerecedor do pleito, favorável a concessão do registro profissional com o título de Engenheira 

Eletricista, código 121-08-00; e,  

                                     Tendo em vista que não teve tempo hábil para analisar as atribuições dos 

egressos, pelo encaminhamento a CEEE, para que aquela Câmara decida sobre o registro dessa 

profissional, bem como as atribuições a serem concedidas a mesma, e demais concluintes desse curso, 

 

 

                                    DELIBEROU: 

                                 

                                    Por unanimidade, favoráveis ao registro provisório da profissional Sarah Gomes 

Silveira Guimarães, com o título de Engenheira Eletricista, código 121-08-00, e pelo encaminhamento 

do processo a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, para que a mesma decida sobre o 

registro da profissional, bem como das atribuições a serem concedidas a mesma, e aos demais 

concluintes do referido curso, conforme parecer do relator. 
 

Recife, 25 de novembro de 2020. 

 
 

Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida 

Coordenador da CEAP 

DELIBERAÇÃO : 024/2020-CEAP/PE 

INTERESSADO : Sarah Gomes Silveira Guimarães 

ASSUNTO : Registro Provisório de Profissional Diplomado no Brasil 
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Eng. Civil Virginia Lúcia Gouveia e Silva 

Coordenadora Adjunta 
 
 

 
 
 

Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira 
Membro Titular 

 

 

 

 

 

Eng. de Prod. /Seg. Trab. Ronaldo Borin 

Membro Titular 
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