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

ordinariamente em 30 de março de 2022, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, que trata do Protocolo nº 200.165.046/2021, que versa sobre a solicitação de Registro 

Definitivo de Profissional, em nome de Maurício Kenji Uzumaki, liberado Ad Referendum, 

                             Considerando que para dirimir algumas dúvidas pertinentes a análise do processo, foi 

solicitado a instituição de ensino UNINASSAU, a realização de uma visita in loco, ao laboratório do 

curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores, visando conhecer o funcionamento e estrutura 

do mesmo; 

                              Considerando que a visita ocorreu no dia 23/12/2021, a qual foi acompanhada pelos 

professores da referida universidade: Eng. Eletricista Bernardo Caldas, Engenheiro Agrícola Ambiental 

Diogo Rodrigues, Engenheiro Civil Humberto Caetano e o Bacharel em Ciência da Computação Flávio 

José; 

                              Considerando que ao visitar o laboratório, constatou-se que o mesmo é dotado de 

ferramentas para manuseios e conectorização de cabos UTPs dos dispositivos passivos das redes de 

computadores que seriam os racks e outros dispositivos, de servidos ativos roteadores e servidores das 

ferramentas de simulação, análise de protocolos de redes e projetos de cabeamentos C.A.D, ensino em 

manuseios das ferramentas de testes; 

                              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 o ambiente do laboratório dispõe ainda de bancada individualizada 

para cada aluno ter acesso a internet, alinhado a grade curricular de 2.000 horas no total: 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 que também, foi explicado que a instituição mantém parcerias com 

empresas que proporcionam uma formação alinha com as práticas de mercado de rede de computadores, 

dentre elas a provedora de internet, denominada Hotlink (data center), na qual os alunos com professores 

especializados, e para consolidação da aprendizagem, realizam visitas técnicas com aulas práticas 

presenciais, utilizando a infraestrutura da mesma onde é possível a realização de projetos lógicos de 

redes, a utilização de computadores com software para simulação, conhecimento do software Cisco 

Packet Tracer Student, e outros treinamentos;  

                              Considerando que a forma de avaliação se dá na realização de projeto lógico, físico e 

documentado, contendo ainda orçamento e a defesa do trabalho;  

                              Considerando que foi informado que a formação do aluno é baseada em 3 (três) áreas 

básicas, sendo elas: análise de servidores, análise de banco de dados e análise de projetos de redes;  

                              Considerando que o relator ficou satisfeito com tudo que foi apresentado, de modo 

que não encontra evidências que tornem o requerente desmerecedor do pleito; e, 

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

concedido com o título de Tecnólogo em Redes de Computadores, código 122-14-00, e atribuições 

previstas nos Artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/1986, do Confea, circunscritas ao âmbito da respectiva 

modalidade,  

                               

DELIBERAÇÃO : 005/2022-CEAP/PE 

INTERESSADO : Maurício Kenji Uzumaki 

ASSUNTO : Registro Definitivo de Profissional Diplomado no Brasil 
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                             DELIBEROU: 

 

                             Por unanimidade, aprovar a homologação do registro definitivo, em nome do 

profissional Maurício Kenji Uzumaki, conforme parecer do relator. 

                              

Recife, 30 de março de 2022. 

                                                                                          

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 

 

 

 

 

Eng. Seg. Trabalho Giani de Barros C. Valeriano                             Eng. Ambiental Marcos José Chaprão 

           Coordenadora Adjunta da CEAP                                                                       Membro Titular 

 

 

 

 

Eng. Eletricista Silvania Maria da Silva                     Eng. Mecânico Alexandre Monteiro Ferreira Barros   
                  Membro Titular                                                                              Membro Titular 

 

 

 

 

Eng. de Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz         Eng. de Minas Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho 

                    Membro Titular                                                                        Membro Suplente                        
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