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

ordinariamente em 29 de junho de 2022, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, que trata do Protocolo nº 200.167.272/2021, que versa sobre a solicitação de Anotação de 

Curso de Especialização em Saúde e Segurança do Trabalho, modalidade a distância, pela Faculdade 

Metropolitana do Estado de São Paulo - FAMEESP, no período de 17/02/2021 a 16/08/2021, totalizando 

600 horas,  

                          Considerando que o profissional cursou pós-graduação em Saúde e Segurança do 

Trabalho oferecido pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo – FAMEESP, contudo, no 

protocolo o profissional solicitou o título de Engenheiro de Segurança do Trabalho;  

                          Considerando que a Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo - FAMEESP e o 

curso em tela, não possuem cadastro junto ao Crea-SP, porém encontra-se em tramitação, um processo 

encaminhado para análise da câmara especializada competente, conforme e-mails encaminhados por 

aquele Regional;  

                          Considerando que a veracidade do Certificado de Conclusão foi realizada via link de 

acesso no site da IE;  

                          Considerando que em consulta ao e-MEC, identifica-se que a IES está credenciada para 

ofertar cursos na modalidade à distância, inclusive o curso ora analisado; 

                          Considerando que o mesmo deve ser integralizado num período de 12 (doze) meses, com 

carga horária de 600 horas, porém, o profissional realizou o curso no período de 17/02/2021 a 

16/08/2021, ou seja, em 50% do tempo registrado no e-MEC; 

                          Considerando que o profissional conclui o curso de graduação em Engenharia Civil em 

01/02/2021, logo, antes do início da especialização; 

                          Considerando que, de acordo com orientação da Comissão de Educação e Atribuição 

Profissional - CEAP do Confea, a falta do cadastramento deve ser informada ao egresso o qual deve 

fornecer 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 ou não, a concessão do registro e das atribuições; 

                          Considerando que o requerente acostou ao processo o projeto pedagógico com as 

ementas das disciplinas cursadas;  

                          Considerando que a carga horária total cursada pelo profissional foi de 600 horas, 

todavia, após análise das disciplinas cursadas, observa-se que o curso não atende ao preconizado pelo 

Parecer nº 19/87 do Conselho Federal de Educação de 27/01/1987, o qual dispõe sobre o currículo básico 

do curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, onde estabelece que o curso deve 

ter duração mínima de 2 (dois) semestres letivos e o cumprimento de disciplinas específicas e carga 

horária, para que o egresso faça jus ao título de Engenheiro de Segurança do Trabalho; e, 

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

Valeriano, diante do acima exposto, para que o processo seja encaminhado à CEEST com sugestão de 

INDEFERIMENTO do pedido de anotação do curso, tendo em vista que as disciplinas e carga horária 

das disciplinas cursadas pelo profissional não atendem ao estabelecido no Parecer nº 19 do Conselho 

Federal de Educação de 27/1/87, e que a nomenclatura do curso é de Especialização em Saúde e 

Segurança do Trabalho, 
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                             DELIBEROU: 

 

                             Aprovar, por unanimidade, o encaminhamento do processo à CEEST sugerindo o 

INDEFERIMENTO do pedido de anotação do curso, tendo em vista que as disciplinas e carga horária 

das disciplinas cursadas pelo profissional não atendem ao estabelecido no Parecer nº 19 do Conselho 

Federal de Educação de 27/1/87, e que a nomenclatura do curso é de Especialização em Saúde e 

Segurança do Trabalho, conforme parecer da relatora. 

                              

Recife, 29 de junho de 2022. 

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 
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