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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 da solicitação de Registro Definitivo do profissional Bruno César 

Rodrigues Brasil, diplomado no Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, na  

modalidade presencial, protocolada neste Regional sob o nº 200.176.643/2021, realizado pelo 

Centro Universitário FBV Wyden,  com colação de grau em 30 de setembro de 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 até o momento a instituição de ensino não solicitou o 

cadastramento do curso;  

                                 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 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 109, de 4 de fevereiro de 2021; e, 

                                   Considerando o relatório e voto exarado pela Conselheira Silvania Maria da 

Silva, após análise de todo o processo, favorável ao registro definitivo do profissional Bruno César 

Rodrigues Brasil,                               

                                                                     

                                  DELIBEROU: 

                                 

                                  Por unanimidade: 1) favoráveis ao registro definitivo de Bacharelado em 

Engenharia de Controle e Automação, do profissional Bruno César Rodrigues Brasil, com o título de 

Engenheiro de Controle e Automação, código 121-03-00, e atribuições previstas no Artigo 7º da Lei 

n º 5.194/66, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 1º da Resolução nº 427/1999, 

do Confea; 2) encaminhar o processo à Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE, para 

análise e julgamento; e, 3) sugerir a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, informar 

à Coordenação de Registro e Acervo que o fato do não cadastro da instituição de ensino seja 

repassado à Presidência do Crea-PE, para que a mesma notifique à instituição de ensino Centro 

DELIBERAÇÃO : 006/2022-CEAP/PE 

INTERESSADO : Bruno César Rodrigues Brasil 

ASSUNTO : Registro Definitivo de Profissional Diplomado no Brasil 
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Universitário FBV Wyden acerca da necessidade de cadastramento do curso no Crea-PE, em 

cumprimento ao disposto nos artigos 3º e 4º do Anexo II da Resolução nº 1.073/2016, do Confea. 

 

Recife, 30 de março de 2022. 

 

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 

 

 

 

Eng. Seg. Trabalho Giani de Barros C. Valeriano 

Coordenadora Adjunta da CEAP 

 

 

 

Eng. Ambiental Marcos José Chaprão 

Membro Titular 

 

 

 

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

 

 

 

Eng. de Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz 

Membro Titular 

 

 

 

Eng. de Minas Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho 

Membro Suplente 
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