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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 apreciação do 

processo em epígrafe, que trata da solicitação de Cadastro do Curso de Engenharia Elétrica, na 

modalidade EaD, protocolada neste Regional sob o nº 200.147.809/2020, 

                                  Considerando que a instituição de ensino possui cadastro neste Regional, tendo 

obtido o RNI nº 1800039298;   

                                  Considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B do Anexo 

II da Resolução nº 1.073/2016 do Confea, não completamente preenchido, porém, as informações 

constam no plano de curso anexado ao processo;  

                                  Considerando que a instituição de ensino apresentou a documentação que 

comprova a regularidade do curso junto aos órgãos de educação quer seja: Resolução do Conselho 

Superior da instituição CONSU nº 02231115-2, de 23 de novembro de 2015, que autoriza o 

funcionamento do curso de graduação em Engenharia Elétrica, na modalidade EaD, com 2.000 

vagas, para ser ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, e por todos 

os seus Polos de Apoio Presenciais;  

                                  Considerando que não foi apresentado ato de reconhecimento do curso, no 

entanto a Instituição apresentou extrato do e-MEC onde informa que o pedido de reconhecimento 

foi protocolado em 27/11/2019, sob nº 201930284; 

                                 Considerando que a autorização de funcionamento do curso ocorreu em 

23/11/2015 e a primeira turma teve início em fevereiro de 2016; 

                                  Considerando que o curso de Engenharia Elétrica é integralizado em 5 anos, e 

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; e, 

                                  Considerando o relatório e voto exarado pelo Conselheiro Jarbas Morant 

Vieira, que após a análise de toda a documentação apresentada e a legislação em vigor, emitiu 

parecer favorável ao cadastramento do curso de Engenharia Elétrica, modalidade de Ensino à 

Distância – EaD, ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU (Ser 

Educacional), desde que seja válida a aplicabilidade do artigo 63 da Portaria nº 40 do MEC, em 

razão da AUSÊNCIA do Ato de Reconhecimento do referido curso, recomendando registrar os 

egressos do curso com o título de Engenheiro (a) Eletricista, código 121-08-00,  

                                            

                        

                                    DELIBEROU: 

                                 

                                    Por unanimidade, favoráveis ao cadastramento do Curso de Engenharia 

Elétrica, modalidade de Ensino à Distância – EaD, ofertado pelo Centro Universitário Maurício de 

Nassau – UNINASSAU (Ser Educacional), desde que seja válida a aplicabilidade do artigo 63 da 

Portaria nº 40 do MEC, em razão da AUSÊNCIA do Ato de Reconhecimento do referido curso, 

recomendando registrar os egressos do curso com o título de Engenheiro (a) Eletricista, código 121-

08-00, e pelo encaminhamento do o presente processo à Câmara Especializada de Engenharia 

Elétrica - CEEE, para análise e parecer fundamentado.  

 

DELIBERAÇÃO : 025/2020-CEAP/PE 

INTERESSADO 
: Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU (Ser 

Educacional) 

ASSUNTO : Cadastro do Curso de Engenharia Elétrica, na modalidade EaD 
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Recife, 25 de novembro de 2020. 

 
Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida 

Coordenador da CEAP 

 

 

                                                                          
 

 

 

 

 

 

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 
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