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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 200.188.659/2022, que versa sobre a solicitação de Cadastramento de Curso de Tecnologia em 

Gestão Ambiental, na modalidade de ensino à distância - EaD, oferecido pelo Centro Universitário do Vale do 

Ipojuca - UNIFAVIP, localizado na Av. Adjar da Silva Casé, nº 800, Indianópolis, Caruaru-PE; 

                             Considerando que, a criação do curso ocorreu em 30/01/2019, e o curso teve início em março de 

2019;  

                             Considerando que, levando em consideração que o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental é 

integralizado em 2 anos, e a solicitação de reconhecimento do curso ocorreu após anos do início de funcionamento, 

dentro do prazo previsto no artigo 35 do Decreto nº 5.773/2006, alterado pelo Decreto nº 6.303/2007; 

                             Considerando que, após da análise da grade curricular do curso técnico em apreço, constata-se 

que as disciplinas oferecidas oferecem cargas horárias que convergem para a formação do (a) atual profissional 

Tecnólogo (a) em Gestão Ambiental, 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 112-11-00; 

                             Considerando que, após análise da documentação apresentada e da legislação em vigor, não há 

óbices para conceder o cadastro do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, modalidade à distância, ofertado 

pelo Centro Universitário do Vale do Ipojuca – UNIFAVIP; e, 

                             Considerando o acima exposto, sugiro e voto pelo deferimento do cadastro do Curso de 

Tecnologia em Gestão Ambiental – modalidade à distância, recomendando registrar os egressos do curso com o 

título de Tecnólogo (a) em Gestão Ambiental, código 112-11-00, concedendo-lhes as atribuições previstas nos 

Artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/86, do Confea, 

                              

                               DELIBEROU: 

 

                               Por unanimidade, favoráveis ao cadastro do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, na 

modalidade à distância - EaD, ofertado pelo Centro Universitário do Vale do Ipojuca - UNIFAVIP, conforme 

requerido, recomendando registrar os egressos do curso com o título de Tecnólogo (a) em Gestão Ambiental, 

código 112-11-00, concedendo-lhes as atribuições previstas nos Artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/86, do Confea. 

 

Recife, 30 de maio de 2022. 
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