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

ordinariamente em 06 de dezembro de 2021, através de videoconferência, após análise do processo em 
epígrafe, que trata do Protocolo nº 200.148.545/2021, que versa sobre a solicitação de Anotação do 

Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, na modalidade de ensino à distância – EaD, do 

profissional Técnico de segurança do trabalho Francinaldo da Purificação Rodrigues, realizado pela 

Universidade Anhanguera - UNIDERP/MS, com colação de grau em 28 de março de 2020, liberado Ad 

Referendum, 
                             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 curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, na 

modalidade à distância, realizado pelo profissional foi ofertado pela Universidade Anhanguera – 

UNIDERP, com sede na cidade de Campo Grande/MS; 

                              Considerando que Universidade Anhanguera - UNIDERP está devidamente 
cadastrada junto ao Crea-MS, e que o processo de registro do curso de Engenharia de Produção da 

Instituição encontra-se na Câmara Especializada, 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 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 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 c onteúdo 

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 o profissional acostou ao processo o projeto pedagógico com as 
ementas das disciplinas cursadas; 

                        Considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e 

Química, por meio da Decisão nº 179/2019 – CEEMMQ/PE, decidiu aprovar que:“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; 
(...) IV) para a solicitação de registro profissional de egresso que concluiu o curso em I.E. de outro 

Estado, a DREC deverá seguir normalmente com consulta ao Crea de origem da instituição quanto a 

regularidade da instituição e do curso; e, V) caso a DREC ao realizar consulta, identifique a I.E ou o 

curso ainda não possuem solicitações de cadastramento em tramitação neste Regional, o fato deverá ser 

informado à Presidência, para que a mesma comunique formalmente à instituição, acerca da necessidade 
de cumprimento ao disposto nos artigos 3º e 4º do Anexo II da Resolução nº 1.073/2016, do Confea”; 

                             Considerando que em consulta ao e-MEC, identificamos que o curso de Engenharia de 

Produção, modalidade à distância, ofertado pela Universidade Anhanguera - UNIDERP, está 

devidamente reconhecido pela Portaria n° 488 de 22/10/2019, do MEC; 
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                             Considerando que para melhor análise descrevemos as disciplinas cursadas pelo 
profissional; 

                             Considerando que a carga horária cursada pelo profissional foi de 4.440 horas; 

                             Considerando que o histórico escolar informa que o curso teve o polo conveniado na 

cidade de Juazeiro/BA; 

                             Considerando que as habilitações profissionais são conferidas mediante criteriosa 
análise curricular que, no caso em tela, permitiu associar o desempenho das atividades descritas na 

Resolução nº 235/75, do Confea, às competências do profissional Engenheiro de Produção; 

                             Considerando que na Tabela de Títulos Profissionais há a representação do Engenheiro 

de Produção (código 131-06-00); 

                             Considerando o disposto no art. 6º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea: 

Art. 6º A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a partir do contido nas leis e nos 
decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescida do previsto nos normativos do Confea, 

em vigor, que tratam do assunto; 

                             Considerando o acima exposto, e não encontrando evidências que tornem o requerente 

desmerecedor do pleito, entendemos que a anotação do curso pode ser concedida com o título de 

Engenheiro de Produção, código 131-06-00, com atribuições previstas no Artigo 1° da Resolução nº 
235/75, do Confea; e,  

                             Considerando que o curso é ofertado em instituição de ensino com sede na 

circunscrição do Crea-MS, sugerimos que, caso deferido o registro do profissional pela Câmara 

Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química - CEEMMQ, seja encaminhado Ofício 

para aquele Regional comunicando sobre a anotação do curso de um egresso e as atribuições que lhe 
foram conferidas, 

 

                             DELIBEROU: 

 

                             Por unanimidade, homologar a Anotação do Curso de Bacharelado em Engenharia de 

Produção, na modalidade à distância – EaD, em nome do profissional Francinaldo da Purificação 
Rodrigues, conforme parecer do relator. 
                              

Recife, 06 de dezembro de 2021. 
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