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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 200.166.119/2021, 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 04/11/2019 a 11/05/2020. 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 a instituição de IES confirmou que o profissional concluiu o 

curso. Salientamos que o curso foi concluído em 188 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 o profissional conclui o curso de graduação em Engenharia 

Civil em 02/03/2005, 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, após somatório realizado pelo Analista Técnico, o mesmo 

identificou um total de 720 horas, divergindo com o indicado no Certificado de Conclusão 

apresentado, divergindo também a modalidade e as disciplinas cursadas pelo profissional com o 

Projeto Pedagógico;  

                          Considerando que em 27 de abril de 2022, o processo foi analisado e relatado 

pelo conselheiro Marcos Chaprão, o qual colocou em exigência para que fossem contatados o 

profissional e a IES para dirimir dúvidas. Diante disto, foram emitidos os Ofícios n° 003/2022 e 

004/2022, assinados pela coordenadora da CEAP e datados de 03/05/2022. Contudo, não foi 

possível obter sucesso, tendo em vista que os ARs retornaram com a informação de que ambos 

mudaram de endereço. Ainda houve a tentativa de contato com o requerente via mensagem 

eletrônica, igualmente sem êxito; 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,  
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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 as divergências 

relatadas, conforme parecer da relatora. 
                              

Recife, 24 de agosto de 2022. 

 

 

 

Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 

 

 

 

Eng. Seg. Trabalho Giani de Barros C. Valeriano 

Membro Titular 

 

 

 

 

Eng. Ambiental Marcos José Chaprão 
Membro Titular 

 

 

 

 

Eng. Mecânico Alexandre Monteiro Ferreira Barros 

Membro Titular 
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