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

ordinariamente em 27 de julho de 2022, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, que trata do Protocolo nº 200.183.257/2022, que versa sobre a solicitação de Cadastramento de 

Curso Superior de Engenharia Mecânica, na modalidade presencial, oferecido pela Faculdade 

UNINASSAU Petrolina, localizado na Av. Avenida Coronel Clementino Coelho, nº 714, Atrás da 

Banca, Petrolina/PE - CEP: 56.308-210;  

                             Considerando que a instituição de ensino protocolizou junto ao MEC em 14/09/2021, 

sob protocolo nº 202121212, a solicitação de reconhecimento do curso de Engenharia Mecânica, que 

ainda se encontra em tramitação naquele órgão;  

                             Considerando que o curso teve autorização para inícios das atividades em 02/10/2017, 

a primeira turma o teve início em 10/02/2018 e tem previsão de conclusão em 30/12/2022; 

                             Considerando que o período de integralização do curso, o pedido de reconhecimento 

ocorreu dentro do prazo previsto na Portaria Normativa MEC nº 23/2017;  

                             Considerando que, após análise da documentação apresentada e da legislação em 

vigor, entendemos que pode ser concedido o cadastro do Curso de Engenharia Mecânica, modalidade 

presencial, ofertado pela Faculdade Uninassau Petrolina, desde que seja considerada válida a 

aplicabilidade dos artigos 31 e 101 da Portaria Normativa MEC nº 23/2017, em razão da ausência do ato 

de reconhecimento do referido curso, recomendando registrar os egressos do curso com o título de 

Engenheiro (a) Mecânico (a), código 131-08-00; 

                             Considerando que em primeira análise não foram identificados conteúdos formativos 

correspondentes a ‘Máquinas de Elevação e Transporte’ devendo, porém, ser analisado pela CEEMMQ, 

a restrição a essa atividade e outras que porventura não estejam contempladas no projeto do curso. Caso 

não seja excetuada nenhuma atividade da formação básica do engenheiro mecânico, as atribuições a 

serem concedidas são as previstas no Artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades 

relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das atividades relacionadas 

no artigo 12 da Resolução nº 218 de 1973, do Confea; e, 

                             Considerando o relatório e voto exarado pelo Conselheiro Alexandre Monteiro 

Ferreira Barros, diante do acima exposto, para que o processo seja encaminhado à CEEMMQ, para que 

aquela Câmara analise o projeto pedagógico do curso para verificar ausência de conteúdos de formação 

do engenheiro mecânico e que tais atividades não contempladas sejam excetuadas das atribuições acima 

indicadas caso o cadastramento do curso seja deferido, sugerindo ainda, informar à Instituição de Ensino 

da necessidade de apresentação da Portaria de Reconhecimento do Curso no Crea-PE, quando esta for 

expedida, 

                              

                               DELIBEROU: 

 

                               Por unanimidade, favoráveis ao encaminhamento do processo à CEEMMQ com as 

seguintes sugestões: 1) pelo deferimento do Cadastro do Curso de Engenharia Mecânica, modalidade 

presencial, ofertado pela Faculdade Uninassau Petrolina, desde que seja considerada válida a 

aplicabilidade dos artigos 31 e 101 da Portaria Normativa MEC nº 23/2017, em razão da ausência do ato 

de reconhecimento do referido curso, recomendando registrar os egressos do curso com o título de 

Engenheiro (a) Mecânico (a), código 131-08-00; 2) em primeira análise não foram identificados 

conteúdos formativos correspondentes a ‘Máquinas de Elevação e Transporte’ devendo, porém, ser 

analisado pela CEEMMQ, a restrição a essa atividade e outras que porventura não estejam contempladas 
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no projeto do curso. Caso não seja excetuada nenhuma atividade da formação básica do engenheiro 

mecânico, as atribuições a serem concedidas são as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 

1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o 

desempenho das atividades relacionadas no artigo 12 da Resolução nº 218 de 1973, do Confea;                      

3) analisar o projeto pedagógico do curso para verificar ausência de conteúdos de formação do 

engenheiro mecânico e que tais atividades não contempladas sejam excetuadas das atribuições acima 

indicadas caso o cadastramento do curso seja deferido; e, 4) informar à Instituição de Ensino da 

necessidade de apresentação da Portaria de Reconhecimento do Curso no Crea-PE, quando esta for 

expedida. 

 

Recife, 27 de julho de 2022. 

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 
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