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

ordinariamente em 25 de agosto de 2021, 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, na modalidade de ensino à distância - EaD, protocolado neste Regional sob o nº 

200.153.324/2021, realizado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, com colação de grau em 

28.01.2021,                                    

                                          Considerando que o solicitante apresentou toda a documentação necessária à 

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

                                          Considerando que o processo de cadastro do curso de Bacharelado em Engenharia 

Elétrica, na modalidade EaD, ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, encontra -se em 

tramitação, por meio do protocolo nº 200.147.809/2020; 

                                          Considerando que em consulta ao e-MEC identificamos que a instituição e o curso 

estão cadastrados e o pedido de reconhecimento do curso está em análise;  

                                          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 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 a carga horária cursada pelo profissional foi de 3.807 horas; 

                                          Considerando que a grade curricular do curso em apreço, constata -se que as 

disciplinas oferecidas nas cargas horárias acima descritas convergem para a formação do atual profissional 

“Engenheiro Eletricista” cujo título encontra-se contemplado na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema 

Confea/Crea, anexa à Resolução nº 473/2002 do Confea, sob o código 121-08-00;  

                                          Considerando que normalmente são conferidos aos egressos dos cursos de 

Engenharia Elétrica as atribuições previstas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/73, do Confea, 

habilitando esses profissionais a atuarem tanto na área eletrotécnica quanto eletrônica/telecomunicações;  

                                          Considerando que o histórico apresenta algumas disciplinas relacionadas à área da 

eletrônica, porém não identificamos conteúdos na área de telecomunicações; e, 

                                          Diante do acima exposto, entendemos que o registro do profissional pode ser 

concedido com o título de Engenheiro Eletricista, código 121-08-00, 

                                        

                                          DELIBEROU: 
                                 
                                          Por unanimidade, favoráveis ao registro provisório do profissional Diego Pinheiro 

de Lima, com o título de Engenheiro Eletricista, código 121-08-00 e, quanto as atribuições, que o processo 

seja encaminhado à Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, para análise e julgamento.  

 

Recife, 25 de agosto de 2021. 
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