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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 da solicitação de Registro Definitivo do profissional Felipe Augusto Gouveia Lino,  

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

presencial, protocolada neste Regional sob o nº 200.175.866/2021, realizado pelo Centro Universitário 

FBV Wyden,  com colação de grau em 09 de março de 2020, 

                                 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 da análise da grade curricular do curso em apreço, que as 

disciplinas nas cargas horárias apresentadas convergem para a formação do atual profissional Engenheiro 

de Controle e Automação cujo título encontra-se contemplado na Tabela de Títulos profissionais do 

sistema Confea/Crea, anexa à Resolução nº 473/2002 do Confea, sob o código 121-03-00;  

                                 Considerando que o ementário e conteúdos programáticos das disciplinas ofertadas, 

constantes no Projeto Pedagógico, habilitam egressos para desenvolver as atividades descritas na 

Resolução nº 427, de 1999; 

                                 Considerando o § 1º do artigo 3º da Resolução nº 1.073/2016 do Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia - CONFEA, versa: “§ 1º Os cursos regulares de formação profissional nos 

níveis discriminados nos incisos deste artigo deverão ser registrados e cadastrados nos Creas para 

efeito de atribuições, títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais”;  

                                 Considerando que o curso ainda não se encontra registrado no Crea, mas 

considerando 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 o acima exposto, e não encontrando evidências que tornem o 

requerente desmerecedor do pleito, o Conselheiro Relator Hugo Ricardo Arantes Costa concluiu pelo 

entendimento de que o registro do profissional pode ser concedido com o título de Engenheiro de 

Controle e Automação, código 121-03-00 e atribuições previstas no Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, 

para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 1º da Resolução nº 427/1999, do Confea; e,  
                                     Adicionalmente, sugerimos a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica informar a 

Coordenação de Registro e Acervo que o fato deve ser repassado à Presidência do Crea-PE, para que a mesma 

comunique formalmente a instituição de ensino acerca da necessidade de cadastramento do curso, em 

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

 

                                  DELIBEROU: 

                                 

                                  Por unanimidade: 1) favoráveis ao cadastramento do registro definitivo do 

profissional Felipe Augusto Gouveia Lino, com o título de Engenheiro de Controle e Automação, código 

121-03-00, e atribuições previstas no Artigo 7º da Lei Federal 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 
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do não cadastro da instituição de ensino seja repassado à Presidência do Crea-PE, para que a mesma 

notifique à instituição de ensino Centro 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, 27 de abril de 2022. 

 

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 

 

 

 

 

Eng. Ambiental Marcos José Chaprão 

Membro Titular 

 

 

 

 

Eng. Eletricista Hugo Ricardo Arantes Costa 

Membro Suplente 

 

 

 

 
Eng. Florestal Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo 

Membro suplente 

 

 

 

 

Eng. de Minas Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho 

Membro Suplente 
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