
 

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL – CEAP  

 
Av. Agamenon Magalhães, 2.978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Tel.: (81) 3423-4383 – Fax: (81) 3423-8480.  

Home page: WWW.creape.org.br   e-mail: apoio@creape.org.br 
 

 

                            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 200.167.495/2021, que versa sobre a solicitação de Registro Provisório do 

profissional Rodrigo Maia Pimentel, no Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, realizado pelo Centro 

Universitário Brasileiro - UNIBRA, com conclusão em 18.08.2021,   

                                 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 referido curso encontra-se em tramitação 

junto ao Crea-PE, por meio do protocolo nº 200.167.794/2021;  

                                 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 que a disciplina “Aeroportos, Portos e Vias Navegáveis’, tem a seguinte 

ementa: “Aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais da Engenharia de Transportes. 

Caracterização dos diversos modos de transportes. Teoria básica de tráfego. Capacidade dos sistemas. 

Noções de planejamento, gerenciamento e operação de sistemas de transportes. Estimativa de geração de 

viagens. Coleta e análise de dados”. Em primeira análise entendemos que a disciplina tem o enfoque mais 

gerencial para essas áreas, devendo, no entanto, a CEAP e a CEEC avaliarem se esta habilita os egressos a 

se responsabilizarem por obras envolvendo portos, rios, canais, diques e aeroportos ; 

                                  Considerando que não foi encontrada disciplina com conteúdo formativo relacionados a 

barragens;  

                                 Considerando o acima exposto, entendemos que o registro do profissional pode ser 
concedido com o título de Engenheiro Civil, código 111-02-00, com as seguintes ressalvas: 1) Restrição a 

barragens: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, 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; 2) Restrição a estradas de ferro: 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 estradas de ferro; e, 3) Restrições a portos, rios, canais, diques 

e aeroportos: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”; “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 29 de junho de 19 73, do Confea, com 

exceção das competências relacionadas a portos, rios, canais, diques e aeroportos; e, 

                                 Considerando que de acordo com a Resolução nº 1.073/2016, do Confea, as atribuições 

dos Decretos, Leis e Resoluções específicas, excetuando os conteúdos que não foram comtemplados. Sendo 

assim, submeto o encaminhamento a Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) para que possa 

realizar as devidas verificações curriculares e assim poder confirmar as atribuições a serem concedidas ao 

profissional;  

 

                                  DELIBEROU: 

 

                                  Por unanimidade, favoráveis ao registro provisório do profissional Rodrigo Maia 
Pimentel, com o título de Engenheiro Civil, código 111-02-00, com as seguintes ressalvas: 1) Restrição a 

barragens: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como as previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194, de 
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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; 2) Restrição a estradas de ferro: 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 estradas de ferro; e, 3) Restrições a portos, rios, canais, diques 

e aeroportos: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”; “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 29 de junho de 1973, do Confea, com 

exceção das competências relacionadas a portos, rios, canais, diques e aeroportos , e pelo encaminhamento 

do processo à Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) para que possa realizar as devidas 

verificações curriculares e assim poder confirmar as atribuições a serem concedidas ao profissional. 
                                                                                                              

Recife, 27 de outubro de 2021. 
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