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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 200.179.020/2022, que versa sobre a solicitação de Anotação de 

Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, na modalidade de ensino à                  

distância - EaD, do profissional Engenheiro Ambiental Alexandro Ferreira da Silva, realizado pela 

Facuminas Faculdade Ltda - MG, no período de 25/08/2021 a 10/02/2022; 

                          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 a Facuminas Faculdade Ltda e o curso de especialização em 

Engenharia de Segurança do Trabalho, não possuem cadastro junto ao Crea-MG, conforme e-mail 

encaminhado por aquele Regional; 

                          Considerando a “confirmação” de veracidade de documentação via link de acesso a 

Portal, feita pela Coordenação de Registro e Acervo – CRA do Crea – PE, se refere a emissão de 

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO feita em 28 de janeiro de 2022. Documento este que 

não consta anexo ao processo em epígrafe. Logo, o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

constante das folhas 4 e 5, ainda carece de comprovação de veracidade; 

                          Considerando que, em consulta feita pela Assessoria Técnica deste Regional ao Portal 

do e-MEC, consta cadastro apenas de curso ofertado na modalidade presencial, com carga horária total 

de 720 h/a; 

                          Considerando que o período de realização do curso foi de 25/08/2021 a 10/02/2022, ou 

seja, menos de 06 (seis) meses; 

                          Considerando que o profissional concluiu o curso de graduação em Engenharia 

Ambiental em 25/02/2021 logo, antes do início da especialização; 

                          Considerando o Parecer nº 19 do Conselho Federal de Educação de 27/01/1987, que 

versa sobre o currículo básico do curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, o 

qual dispõe entre outros, que o curso deve ter duração mínima de 02 (dois) semestres letivos; 

                          Considerando que,  por orientação do Confea, a Comissão de Educação e Atribuição 

Profissional - CEAP do Confea, deve informar a falta do cadastramento do curso e da IES ao egresso e, 

em consequência disto, 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, acostado ao processo encontra-se o projeto pedagógico com as 

ementas das disciplinas cursadas; 

                         Considerando que os cursos de especialização lato sensu independem de reconhecimento 

pelo MEC; 

                          Considerando a priori, as disciplinas e carga horária cursadas pelo profissional não 

atendem ao estabelecido no Parecer nº 19 do Conselho Federal de Educação de 27/01/1987; e, 

                          Considerando o acima exposto, voto para que este processo seja encaminhado a CEEST, 

com sugestão para o INDEFERIMENTO do pedido de anotação do curso de especialização em 

Engenharia de Segurança do Trabalho, tendo em vista as falhas detectadas, 

 

 

DELIBERAÇÃO : 016/2022-CEAP/PE 

INTERESSADO : Alexandro Ferreira da Silva 

ASSUNTO 
: Anotação de Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do 
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                             DELIBEROU: 

 

                             Por unanimidade, favoráveis ao indeferimento da anotação do curso de especialização 

em Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme parecer da relatora. 

                              

Recife, 30 de maio de 2022. 

                                                                                          

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 
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