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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 200.174.005/2021, que versa sobre a solicitação de Cadastramento de 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, na modalidade 

presencial conectada, com carga horária total de 660 h/a, ofertado pela Faculdade de Ciências Humanas 

Esuda,  

                           Considerando que em 23 de dezembro de 2021, através do Ofício PI n° 06/2021, a 

Associação Recifense de Educação e Cultura – ESUDA, encaminhou reposta ao Ofício n° 002/2021 – 

CEAP-PE, justificando os questionamentos feitos pela Comissão;  

                           Considerando que, em resumo, o ESUDA reiterou que a oferta do curso é presencial, 

contudo, tendo em vista a situação de calamidade pública causada pela pandemia da COVID-19, a qual 

trouxe desafios para todos, inclusive para a educação. Hoje, a IES realizada aulas síncronas em 

plataforma digital entre outras ferramentas de TIC; 

                           Considerando que em 06/01/2022, ocorreu na Sede do Crea-PE, reunião com membros 

da CEAP e CEEST com representantes da Faculdade ESUDA, além do corpo técnico, jurídico e registro 

do CREA-PE, onde ficou resolvido que a IES enviariam listagem das 02 (duas) turmas que realizarão o 

curso no formato presencial síncrono via plataforma e ferramentas de TIC, tendo em vista a previsão 

estabelecida no Decreto n° 52.050, de 22/12/2021, do Governo do Estado de Pernambuco, o qual 

mantém pelo prazo de 90 (noventa) dias válido até 31/03/2022, a declaração de “Estado de Calamidade 

Pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco; 

                          Considerando que a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação, 

dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação 

de pandemia da Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de 

março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. Deste modo, o MINÍSTRO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da 

Constituição Federal, art. 9°, incisos II e VII, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 2º do 

Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, resolveu: “Art. 1° - Autorizar, em caráter excepcional, a 

substituição das disciplinas presenciais, em cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que 

utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 

convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que 

trata o art. 2° do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017”; 

                        Considerando que a Lei Federal n° 14.040, de 18/08/2020, a qual estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo n° 6, de 20/03/2020 e altera a Lei n° 11.947, de 16/06/2009. Nos termos da referida 

Lei, Art. 3°, Inciso II: “§ 1° - Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais 

vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias de informação e 

comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida”; 

                         Considerando que em 24 de janeiro de 2022, através do Ofício PI n° 01/2022, a 

Associação Recifense de Educação e Cultura – ESUDA, encaminhou reposta complementar ao Ofício n° 

002/2021 – CEAP-PE, no qual reitera que a IES não realiza e não pretende realizar curso na modalidade 

EaD, além de informar que requereu junto ao e-MEC as “adaptações” para a modalidade conectada no 

formato síncrono; e, 

                         Considerando o relatório e voto exarado pela Conselheiro Giani de Barros Câmara 

Valeriano, diante do acima exposto, pelo entendimento de que o presente processo deve ser encaminhado 
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à Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, com sugestão que seja 

INDEFERIDO e ARQUIVADO, tendo em vista que a IES não obteve retorno do MEC acerca das 

alterações propostas, bem como não existe o interesse da mesma em ofertar curso na modalidade EaD, 

                            

                             DELIBEROU: 

 

                             Por unanimidade, favoráveis ao encaminhamento do processo à Câmara Especializada 

de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, sugerindo o indeferimento e arquivamento do 

referido processo, conforme parecer da relatora. 

                              

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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