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

ordinariamente em 24 de agosto de 2022, através de videoconferência, após análise do processo em epígrafe, 

que trata do Protocolo nº 200.169.050/2021, que versa sobre a solicitação de Cadastramento do curso de 

Engenharia de Produção, na modalidade presencial, oferecido pela Faculdade da Escada - FAESC, localizado 

na Rua Coronel Antônio Marques, 67, Centro, Escada/PE - CEP: 55.500-000;  

                             Considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B preenchido, conforme 

instruções descritas no Anexo II da Resolução nº 1.073/2016 do Confea, e que as informações 

complementares constam no plano de curso anexado ao processo;  

                             Considerando que foi apresentada a Portaria nº 311, de 15/07/2016, do Ministério da 

Educação, que autoriza a criação do curso de Engenharia de Produção, oferecido pela Faculdade da Escada fl. 

13), que foi apresentado o plano de Curso contendo as competências, habilidades, ementários, conteúdos, 

programáticos e bibliografia básica (fl. 14), bem como apresentado o extrato do e-MEC onde consta que a 

Comissão do MEC designada para avaliação referente ao ato autorizativo de reconhecimento do curso 

realizará vista no período de 03/10/2022 a 05/10/2022; e,  

                             Considerando o acima exposto, o Conselheiro Relator Alexandre Monteiro Ferreira Barros, 

votou favorável ao cadastramento do curso de Engenharia de Produção, modalidade presencial, ofertado pela 

Faculdade da Escada - FAESC, conforme requerido, submetendo o presente processo para análise e parecer 

da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ,  

                              

                               DELIBEROU: 

 

                               Por unanimidade, favoráveis a: 1) ao cadastro do curso de Engenharia de Produção, 

modalidade presencial, ofertado pela Faculdade da Escada - FAESC, 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) de Produção, código 131-06-00 e atribuições previstas no Artigo 7º da Lei nº 5.194/1966, para o 

desempenho das competências relacionadas no artigo 1° da Resolução nº 235/1975, do Confea; e, 2) pelo 

encaminhamento do processo à CEEMMQ para análise e julgamento.  
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