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

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

que trata do Protocolo nº 200.168.061/2021, que versa sobre a solicitação de Anotação de Curso Técnico de 

Nível Médio em Segurança do Trabalho, na modalidade EaD, da profissional Engenheira de Produção e de 

Segurança do Trabalho Valéria Cosma Bento da Silva, realizado Escola de Enfermagem São Vicente de Paula 

- PB, com carga horária total de 1.200 h/a, concluído em 12/06/2021; 

                          Considerando que a solicitante apresentou, em tese, toda a documentação necessária à análise 

do processo, conforme o estabelecido no art. 4º da Resolução nº 1.007/03;  

                          Considerando que nem a Escola de Enfermagem São Vicente de Paula, nem o curso técnico 

em nível médio em Segurança do Trabalho possuem cadastro no Crea – PB, conforme mensagem eletrônica 

daquele Regional; 

                          Considerando que consulta ao SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica, que disponibiliza, mensalmente, informações sobre cursos técnicos de nível 

médio, constatamos que a instituição de ensino e o curso estão devidamente cadastrados, apenas na 

modalidade presencial; 

                          Considerando a Resolução CEE/PB nº 244, publicada no DO em 08 de agosto de 2019, que 

autoriza o funcionamento do curso Técnico em Segurança do Trabalho, na modalidade a distância (EaD), na 

Escola de Enfermagem São Vicente de Paula, localizada na Avenida Josefa Taveira, 1.806, Mangabeira II, na 

cidade de João Pessoa–PB, mantida pelo Centro Técnico de Ensino Ltda. – CNPJ 09.203.265/0001-61; 

                          Considerando que nesse contexto, 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 - “O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 

da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal; e 

Considerando o 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 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, por 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 a requerente acostou ao processo, “Projeto Pedagógico”, ressaltando que 

NÃO consta identificação/assinatura de nenhum coordenador (está apócrifo), com as ementas das disciplinas 
cursadas;  

                        Considerando que foi identificado que o curso será oferecido na modalidade semipresencial, ou 

seja, 80% presencial no Campus Pedro Afonso – GO e 20% à distância; 
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                            Considerando a Resolução CNE/CES nº 1, de 03/04/01: “os cursos de pós-graduação lato 
sensu oferecidos por instituições de educação superior devidamente credenciadas independem de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento (...)” 

                             Considerando a Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018: “os cursos de 

especialização serão registrados no Censo da Educação Superior e no Cadastro de Instituições e Cursos do 

Sistema e-MEC, nos termos da Resolução CNE/CES nº 2, de 2014”; 

                             Considerando que não identificamos a confirmação de veracidade dos documentos 

apresentados pela requerente; 

                             Considerando que a Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, por 

meio da Decisão nº 154/2019 – CEEST/PE, decidiu aprovar que: “(...) 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; (...) IV) para a 

solicitação de registro profissional de egresso que concluiu o curso em I.E. de outro Estado, a DREC deverá 

seguir normalmente com consulta ao Crea de origem da instituição quanto a regularidade da instituição e do 
curso”; 

                              Considerando que na Tabela de Títulos Profissionais há a representação do Técnico de 

Segurança do Trabalho (código 423-01-00); 

                              Considerando que em 27 de abril de 2022, o sr. Thiago Vital de Miranda – Diretor da 

Escola, encaminhou mensagem eletrônica confirmando a veracidade da emissão de Certificado de Conclusão 

de curso emitido em nome da requerente, além de anexar parecer do Conselho Estadual de Educação da 

Paraíba e a Resolução n° 135/2021; e, 

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

Valeriano, diante do acima exposto, pelo encaminhamento do processo à Câmara Especializada de 

Engenharia de Segurança do Trabalho - CEEST, recomendando a concessão do título de Técnico de 

Segurança do Trabalho, código 423-01-00, com atribuições previstas na Portaria Ministerial nº 3.275, de 

21 de setembro de 1989. Lembrando que à Presidência do Crea-PE deve ser comunicada para que formalize 

junto a Escola de Enfermagem São Vicente de Paula, o 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 aprovar: 1) o encaminhamento do processo à CEEST, recomendando a concessão do 

título de Técnico de Segurança do Trabalho, código 423-01-00, com atribuições previstas na Portaria 

Ministerial nº 3.275, de 21 de setembro de 1989; e, 2) que à Presidência do Crea-PE seja comunicada para que 

formalize junto a Escola de Enfermagem São Vicente de Paula, o cadastramento do curso em cumprimento ao 

disposto nos artigos 3º e 4º do Anexo II da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, conforme parecer da 

relatora. 

                              

Recife, 30 de maio de 2022. 

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 
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