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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 200.192.000/2022, que versa sobre a solicitação de Anotação de 

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

Faculdade Unypublica - PR, no período de 04/06/2021 a 04/12/2021. Totalizando 380 horas,  

                          Considerando que a Faculdade Unypublica - PR está devidamente cadastrado junto ao 

Crea-MG, porém o curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho não possui 

cadastro;  

                          Considerando que em consulta ao e-MEC identificamos que curso está desativado e que 

sua integralização é em um semestre;  

                          Considerando que a instituição de IES confirmou que a profissional concluiu o curso em 

180 dias; 

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

20/02/2021, 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 a carga horária cursada pela profissional foi de 380 horas, contudo o 

Parecer nº 19/87 do Conselho Federal de Educação de 27/01/1987, no tocante ao currículo básico do 

curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, que dispõe, entre outros, que o curso 

deve ter carga horária mínima de 600 (seiscentas) horas e uma duração mínima de 02 (dois) semestres 

letivos; 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 inconsistências relatadas,  

  

                            DELIBEROU: 

 

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

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

conforme parecer da relatora. 
                              

Recife, 24 de agosto de 2022. 
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