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

ordinariamente em 24 de fevereiro de 2021, através de videoconferência, após análise do processo em 

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

em Gestão Ambiental, protocolada neste Regional sob o nº 200147951/2020, realizado pelo Centro 

Universitário dos Guararapes, com conclusão em 22 de julho de 2016, 

                                   Considerando que a solicitante apresentou toda a documentação necessária à 

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

                                   Considerando que em consulta ao e-MEC identificamos que a instituição está 

credenciada e o curso se encontra reconhecido;  

                                   Considerando que o curso teve sua renovação de reconhecimento por meio da 

Portaria nº 134, de 1º de março de 2018, publicada no DOU de 02 de março de 2018;    

                                   Considerando que para o registro de profissionais no Sistema Confea/Crea se faz 

necessário o cadastro do curso, com a definição de título profissional e atribuições; 

                                   Considerando que até o momento não recebemos solicitação de cadastro do curso 

de Tecnologia em Gestão Ambiental, ofertado pelo Centro Universitário dos Guararapes; 

                                   Considerando orientação da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - 

CEAP do Confea, a falta do cadastramento deve ser informada ao egresso e, em consequência disso, este 

deve fornecer os elementos necessários previstos na Resolução nº 1.007, de 2003, além do conteúdo 

programático das disciplinas cursadas, para que o Regional possa efetuar a análise das atribuições para 

aquele caso específico, de forma a possibilitar a concessão do registro e das atribuições; 

                                   Considerando que a profissional anexou as ementas das disciplinas do curso; 

                                   Considerando que a sentença exarada pelo Juiz Federal da 10ª Vara/CE referente ao 

processo nº: 0804470- 48.2019.4.05.8100S declarou inválida a exigência contida no parágrafo 1º do 

artigo 3º da Resolução nº 1.073/2016 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, 

determinando ao CONFEA e ao CREA/CE, estendido a todos os regionais, que concedam os registros 

profissionais dos requerentes, sem exigir-lhes, para tanto, que as instituições de ensino e os cursos de 

formação estejam cadastrados nos conselhos regionais correspondentes; 

                                   Considerando que em diversas Plenárias deste Conselho são sujeitos a aprovação 

de registro diversos cursos nas áreas das engenharias, por diversas Instituições, com o condicionante de a 

posteriori poder realizar os registros dos profissionais que serão diplomados por estas Instituições de 

Ensino; e, 

                                   Diante do exposto, e não encontrando evidências que tornem a requerente 

desmerecedor do pleito, entendo que o registro da profissional pode ser concedido com o título de 

Tecnóloga em Gestão Ambiental, código 112-11-00, com atribuições previstas nos Artigos 3º e 4º da 

Resolução nº 313/86, do Confea, deliberando, com as seguintes condicionantes: A) Em atendimento à 

Decisão nº 1545/2019 – CEEC/PE sugiro informar à Divisão de Registro e Cadastro – DREC que o fato 

deve ser repassado à Presidência do Crea-PE, para que a mesma comunique formalmente à Instituição, 

acerca da necessidade de cadastramento do curso, em cumprimento ao disposto nos artigos 3º e 4º do 

Anexo II da Resolução nº 1.073/2016, do Confea; B) Em atendimento a Decisão nº 1545/2019 – 

CEEC/PE, encaminhar o processo posteriormente para análise e julgamento da CEEC, após o registro da 

Instituição de Ensino e, antes da efetivação do registro profissional; C) O registro profissional deverá ser 

concedido à solicitante, após a conclusão do registro da Instituição de Ensino na qual fora diplomada, 

conforme Resolução já citada, 

 

DELIBERAÇÃO : 002/2021-CEAP/PE 

INTERESSADO : Joana Regina de Souza 

ASSUNTO : Registro Definitivo de Profissional Diplomado no Brasil 
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                                    DELIBEROU: 

                                 

                                    Por unanimidade, favoráveis ao registro definitivo da profissional Joana Regina de 

Souza, com o título de Tecnóloga em Gestão Ambiental, código 112-11-00, com atribuições previstas 

nos Artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/86, do Confea, deliberando, com as condicionantes acima 

citadas, conforme parecer do relator. O presente processo será encaminhado à Câmara Especializada de 

Engenharia Civil - CEEC, para análise e parecer fundamentado. 

 

Recife, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Eng. Eletricista Clóvis Correa de A. Segundo 

Coordenador da CEAP 

 

 

 

 

Eng. Civil Bruno Marinho Calado 

Coordenadora Adjunta 

 

 

 

 

Eng. de Produção Cássio Victor de Melo Alves 

Membro Titular 

 

 

 

 

Eng. Florestal Everson Batista de Oliveira 

Membro Titular 

 

 

 

 

Eng. Seg. Trabalho Giani de Barros Câmara Valeriano 

Membro Titular 

 

 

 

 

Eng. Eletricista Jarbas Morant Vieira 

Membro Titular 
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