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

ordinariamente em 27 de abril de 2022, através de videoconferência, após análise do processo em epígrafe, 

que trata do Protocolo nº 200.179.444/2022, que versa sobre a solicitação de Revisão de Atribuições do 

profissional Everton Gabriel Medeiros da Silva,  

                           Considerando que na análise do curso não foram identificados conteúdos formativos que 

habilitassem os egressos a atuar nas áreas de irrigação, estradas de ferro, portos, rios, canais, barragens, 

diques e aeroportos;  

                           Considerando que de acordo com o profissional, as disciplinas de Estradas, Hidrologia, 

Hidráulica, Obras Hidráulicas, Teoria das Estruturas 1, 2 e 3, Estruturas de Aço, Saneamento Básico, Pontes, 

Resistência dos Materiais, Mecânica Geral, Materiais de Construção e Ciência dos Materiais abordam 

conteúdos que o habilitam para essas atividades, e acostou ao processo o ementário dessas disciplinas;  

                           Considerando que a disciplina Estradas aborda apenas conteúdos relacionados a estradas de 

rodagem, não fazendo referência a estradas de ferro;  

                           Considerando que a disciplina Hidrologia aborda recursos hídricos, bacias hidrográficas. 

Entre os diversos itens dessa disciplina, consta um item, na unidade referente a Recursos Hídricos, que faz 

referência a irrigação; 

                            Considerando que a disciplina Obras Hidráulicas aborda conteúdos de canais, drenagem 

urbana, portos e barragens. Em breve análise do plano de ensino entende-se que a disciplina tem caráter 

informativo, uma vez que seus objetivos buscam descrever os tipos, o funcionamento, os aspectos, não 

havendo um maior aprofundamento nos assuntos abordados;  

                             Considerando que embora algumas disciplinas abordem alguns tópicos relacionados às 

atividades, não foi possível verificar se os conteúdos foram formativos ou apenas tiveram caráter informativo; 

e, 

                            Considerando o acima exposto, o Conselheiro relator Marcos José Chaprão, sugere o 

indeferimento das atribuições requeridas, 

                            

                             DELIBEROU: 

 

                             Por unanimidade, favoráveis ao indeferimento das atribuições requeridas pelo profissional 

Everton Gabriel Medeiros da Silva, conforme parecer do relator. Processo segue para análise e julgamento da 

Câmara Especializada de Engenharia Civil- CEEC. 

                              

Recife, 27 de abril de 2022. 
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