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

ordinariamente em 25 de maio de 2021, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, que trata do Protocolo nº 200.158.060/2021, que versa sobre cadastramento do Curso Superior 

de Engenharia Civil, na modalidade presencial, cujo interessado é o Centro Universitário Facol – 
UNIFACOL, que tem como entidade mantenedora a Associação Vitoriense de Educação, Ciência e 

Cultura,  

                                   Considerando análise da documentação apresentada e da legislação em vigor, 

entendemos que pode ser concedido o cadastro do Curso de Engenharia Civil, modalidade presencial, 

ofertado pelo Centro Universitário FACOL, conferindo aos egressos do curso com o título de Engenheiro 
(a) Civil, código 111-02-00, DESDE que seja considerada válida a aplicabilidade do artigo 63 da Portaria 

nº 40 do MEC, em razão da ausência do ato de reconhecimento do referido curso;  

                                  Considerando que não foram identificados conteúdos formativos correspondentes a 

barragens e estradas de ferro, sendo necessária a restrição a essas atividades e outras que por ventura o 

profissional não tenha cursado. Mesmo contendo as disciplinas “Projeto de Estruturas Viárias I e II‟, não 

foram identificadas referência a essa atividade no conteúdo programático; 
                                  Considerando que de acordo com a Resolução nº 1.073/2016, do Confea, com 

análise das disciplinas obrigatórias, levando em consideração as possíveis restrições às atividades de 

barragens e estradas de ferro, devendo essas, ou algumas, serem excluídas caso a Câmara entenda que o 

curso aborda os conteúdos para essas atividades: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas „a‟, 

„b‟, „c‟ (referente a estradas de rodagem), “d‟, “e‟, “f‟; “g‟; “h‟, “i‟ e alíneas “j‟ e “k‟ aplicadas às 
alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as 

atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das 

competências relacionadas no artigo 7° da Resolução nº 218, de 1973, do Confea, exceto barragens e 

estradas de ferro; 

                                  Considerando que a instituição oferta como eletiva a disciplina “Obras de Terra‟, 
que aborda conteúdo relacionado a barragens, se cursada, habilite os egressos ao desempenho das 

atividades relativas a Barragens, sugerindo que a CEEC informe à Divisão de Registro e Cadastro da 

necessidade de verificar, nos pedidos de registros, se essa disciplina foi cursada e assim, modificar as 

atribuições; 

                                  Considerando ainda as disciplinas eletivas, que suas habilidades só deverão ser 

concedidas aos egressos no caso deste cursar a disciplina, sugerindo também informar à Divisão de 
Registro e Cadastro da necessidade de verificar, nos pedidos de registros, se essa disciplina foi cursada e 

assim, modificar as atribuições; e, 

                                 Considerando o acima exposto, sugiro o cadastramento do Curso de Engenharia 

Civil, tendo como título de Bacharel em Engenharia Civil os egressos da UNIFACOL, que assim o fizer, 

limitando suas habilidades as disciplinas da grade curricular normal, sendo as habilidades das disciplinas 
eletivas concedida mediante conclusão deste pelo egresso, 

 

                                    DELIBEROU: 

                                 

                                    Por unanimidade, favoráveis ao cadastramento do Curso de Engenharia Civil, 
modalidade presencial, ofertado pelo Centro Universitário FACOL, conferindo aos egressos do curso 

com o título de Engenheiro (a) Civil, código 111-02-00, DESDE que seja considerada válida a 

aplicabilidade do artigo 63 da Portaria nº 40 do MEC, em razão da ausência do ato de reconhecimento do 
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referido curso, conforme parecer do relator. O presente processo será encaminhado à Câmara 
Especializada de Engenharia Civil - CEEC, para análise e parecer fundamentado. 

 

Recife, 25 de maio de 2021.               

 
 

 

 

Geólogo Jairo de Souza Leite 
Coordenador ad hod da CEAP 
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