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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 200.172.437/2021, que versa sobre a solicitação de Anotação de 

Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, na modalidade EaD, realizado pela 

Faculdade de Tecnologia e Ciências do Alto Paranaíba – MG - FATAP, no período de 30/11/2020 a 

02/08/2021. Totalizando 600 horas,  

                          Considerando que a Faculdade de Tecnologia e Ciências do Alto Paranaíba está 

devidamente cadastrada junto ao Crea-MG, porém o curso de Especialização em Engenharia de 

Segurança do Trabalho possui cadastro apenas na modalidade presencial. Porém, o curso foi realizado na 

modalidade EaD, a qual não possui naquele Regional;  

                          Considerando que em consulta ao e-MEC identificamos o cadastro apenas de curso 

ofertado na modalidade presencial, conforme pesquisa feita em 17/08/2022;  

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

09/04/2020, antes do início da especialização; 
                          Considerando que, conforme Parecer nº 19/87 do Conselho Federal de Educação de 

27/01/1987 a respeito do currículo básico do curso de Especialização em Engenharia de Segurança do 

Trabalho, dispõe que o mesmo deve ter duração mínima de 02 (dois) semestres letivos;   

                          Considerando que o curso foi concluído em 242 dias, ou seja, pouco mais de um 

semestre. Porém, de acordo com o Projeto Pedagógico apresentado, a oferta do curso é semipresencial, a 

ser integralizado em 03 semestres ou 18 meses;  

                          Considerando que, sobre a veracidade do Certificado de Conclusão de Curso, existe a 

confirmação da autenticidade feita pelo INSTITURO NACIONAL SABER, instituição esta que diverge 

da constante no documento ora mencionado, e que foi objeto de dúvida quando da primeira análise deste 

processo;   

                          Considerando que em 30 de março de 2022, este processo foi analisado e relatado pela 

Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano, o qual ficou em exigência para que fosse contatada a 

IES a fim de dirimir as dúvidas, conforme parecer: “Diante do exposto, para que esta Comissão possa 

emitir parecer fundamentado, solicitamos seja encaminhada correspondência para a Faculdade de 

Tecnologia e Ciências do Alto Paranaíba – FATAP, requerendo o seguinte: 1. Confirmar se o 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO apresentado pelo requerente foi emitido pela FATAP, 

tendo em vista que o mesmo não possui dispositivo de certificação digital; 2. Encaminhar EMENTAS 

DO CURSO em tela, devidamente identificado o autor ou responsável pela elaboração; 3. Qual a 

MODALIDADE de oferta do mesmo. A correspondência deve ser endereçada e encaminhada ao Diretor 

Geral da FATAP, no seguinte endereço: rua professor Hugo Machado da Silveira, 520 – Distrito 

Industrial – Patrocínio – Minas Gerais–MG – CEP: 38740-000. Endereço eletrônico: 

secretaria@fatap.com.br”; Diante disto, foi emitido o Ofício n° 001/2022, assinado pela coordenadora 

da CEAP e datado de 12/04/2022. Contudo, não foi possível obter sucesso, tendo em vista que o AR 

retornou com a informação que MUDOU-SE; 

                          Considerando que em 26/05/2022, o requerente iniciou outro protocolo, o de número 

200189826/2022, onde anexa os mesmos documentos, e alega que foi orientado pelo CREA-PE a 

proceder desta forma. Contudo, a exigência e as dúvidas permaneceram, tendo em vista que o contato 

com IES não ocorreu;  

                          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 
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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, 

                          Diante do acima exposto, a Conselheira Relatora Giani de Barros Câmara Valeriano, 

votou para que o processo seja encaminhado à CEEST com sugestão de INDEFERIMENTO do pedido 

de anotação do curso, tendo em vista as divergências relatadas, as quais não foram sanadas, bem como 

este processo encontra-se em exigência há mais de 120 dias,   

  

                            DELIBEROU: 

 

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

INDEFERIMENTO do pedido de anotação do curso, tendo em vista as divergências relatadas, as quais 

não foram sanadas, bem como o referido processo encontra-se em exigência há mais de 120 dias, 

conforme parecer da relatora. 
                              

 

Recife, 24 de agosto de 2022. 
 

 

 

Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 
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