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

ordinariamente em 27 de outubro de 2021, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, que trata do Protocolo nº 200.162.628/2021, que versa sobre a solicitação de Registro 

Definitivo do profissional Jammesson Cabral de Albuquerque, no Curso de Bacharelado em Engenharia 
da Computação, realizado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, com conclusão em 01.02.2021,   

                                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 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 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 Câmara Especializada de Engenharia de Elétrica, por meio da 
Decisão nº 383/2019 – CEEE/PE, decidiu aprovar que: “(...) b) paralelamente a essa orientação ao 

profissional, a DREC: I) irá realizar consulta junto ao site do Mistério da Educação (e-MEC), a fim de 

verificar a existência de solicitação de credenciamento da referida instituição de ensino, bem como a 

autorização e reconhecimento do curso; II) sendo constatado a existência de tais documentos, o 

processo do egresso deverá ser instruído por assistente técnico e enviado a CEAP para apreciação e 
instrução a Câmara Especializada competente para análise e decisão”; 

                                  Considerando que o curso encontra-se reconhecido pelo MEC, por meio da Portaria 
nº 877, de 17/12/2018;  

                                 Considerando que o processo de cadastro do curso de Bacharelado em Engenharia 
da Computação, ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, encontra-se em tramitação, por 
meio do protocolo 200164654/2021; 

                                 Considerando que em consulta ao protocolo, houve seu parecer aprovado pelo 
deferimento pela CEAP e pela CEEE, aguardando a homologação pelo Plenário do Crea-PE;  

                                 Considerando que a CEEE por meio de sua Decisão nº 314/2021 – CEEE/PE, 
decidiu pelo cadastramento do curso, concedendo aos egressos o título de Engenheiro (a) de Computação 

e atribuições 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 atividades relacionadas no artigo 1º 

da Resolução nº 380 de 1993, do Confea; e, 

DELIBERAÇÃO : 017/2021-CEAP/PE 

INTERESSADO : Jammesson Cabral de Albuquerque 

ASSUNTO : Registro Definitivo de Profissional Diplomado no Brasil 
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                                 Considerando o relatório e voto exarado pelo Conselheiro Relator Jarbas Morant 
Vieira, após análise de todo o processo e do acima exposto, favorável ao registro de Bacharelado em 

Engenharia da Computação, do requerente Jammesson Cabral de Albuquerque, 

 

                              DELIBEROU: 

                                  Por unanimidade, favoráveis ao registro definitivo do profissional Jammesson 
Cabral de Albuquerque, com o título de Engenheiro (a) de Computação e atribuições 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 atividades relacionadas no artigo 1º da Resolução nº 380 de 

1993, do Confe, e pelo encaminhamento do processo à Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - 

CEEE, para análise e julgamento. 
                                                                                                              

Recife, 27 de outubro de 2021. 
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