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

reunida ordinariamente em 30 de junho de 2021, através de videoconferência, após análise do 

processo em epígrafe, que trata da solicitação de Registro Definitivo do profissional Thiago Cesar 

Alves de Sena, diplomado no Curso de Bacharelado em Engenharia de Software, modalidade 

presencial, protocolada neste Regional sob o nº 200.153.765/2021, realizado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte/RN, com colação de grau em 26 de fevereiro de 2015, 

                                 Considerando que o solicitante atualmente reside no Recife, no bairro de Casa 

Amarela, e que apresentou toda a documentação necessária à análise do processo, conforme o 

estabelecido no art. 4º da Resolução nº 1.007/03; 

                                 Considerando que, embora apresentando toda documentação não existe 

assinatura / rubrica dos nomes dos responsáveis nas folhas dos documentos;  

                                 Considerando que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está 

devidamente cadastrada junto ao Crea-RN; 

                                 Considerando que o curso de Engenharia de Software, modalidade presencial, 

não está cadastrado no Crea-RN, conforme informação daquele Regional; 

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

faz necessário o cadastro do curso, com a definição de título profissional, bem como suas 

atribuições;  

                                 Considerando que no cadastro do curso, no site do e-MEC, consta a informação 

de uma carga horária mínima de 3.600 horas; 

                                 Considerando que em pesquisa, identificamos o Parecer CNE/CES nº 136, de 

09/03/2012, e a Resolução nº 5, de 16/11/2016, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de graduação na área da Computação; 

                                 Considerando que esses normativos estabelecem a carga horária para os cursos 

voltados para área de Computação e Informática, onde está inserida a Engenharia de Software, de 

3.200 horas; 

                                 Considerando que a carga horária cursada pelo profissional foi de 3.380 horas; 

                                 Considerando que por força da sentença exarada pelo Juiz Federal da 10ª 

Vara/CE referente ao processo nº: 0804470- 48.2019.4.05.8100S, a falta de cadastro da instituição e 

do curso não podem ser impeditivos para o registro dos profissionais; 

                                 Considerando da decisão acima citada, entendo que essa análise deva ser 

apreciada pela CEEE, para se ter uma visão dos demais conselheiros daquela Câmara; e, 

                                 Considerando o acima exposto, o Conselheiro Relator Jarbas Morant Vieira 

concluiu que: por NÃO ENTENDER que o curso NÃO esteja registrado no Sistema 

CONFEA/CREA/RN, ser de parecer pelo encaminhamento do processo para decisão da Câmara 

Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE,  

 

 

 

 

DELIBERAÇÃO : 008/2021-CEAP/PE 

INTERESSADO : Thiago Cesar Alves de Sena 
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                                    DELIBEROU: 

                                 

                                    Por unanimidade, favoráveis ao encaminhamento do presente processo à 

Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, para análise e julgamento, conforme parecer 

do relator. 

 

Recife, 30 de junho de 2021. 

 

 
Coordenador da CEAP do Crea-PE 

 

 
 

Eng. Eletricista Jarbas Morant Vieira 

Membro Titular da CEAP/CREA-PE 

 

 
Eng. Florestal Everson Batista de Oliveira 

Membro Titular da CEAP/CREA-PE 

 

 

 

 

Eng. Seg. Trabalho Giani de Barros Câmara Valeriano 

Membro Titular da CEAP/CREA-PE 
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