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

ordinariamente em 28 de setembro de 2022, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, que trata do Protocolo nº 200.198.650/2022, que versa sobre a solicitação de Cadastramento de 

Curso Superior de Engenharia Elétrica, na modalidade presencial, oferecido pelo Centro Universitário 

Maurício de Nassau Paulista – UNINASSAU Paulista, localizado na Avenida Senador Salgado Filho, 

S/N, Paulista/PE - CEP: 53.401-440;  

                             Considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B, que não foi 

totalmente preenchido, conforme instruções descritas no Anexo II da Resolução nº 1.073/2016 do 

Confea, mas que remeteu a informações complementares ao constante no plano de curso anexado ao 

processo;  

                             Considerando que foi apresentada a Portaria nº 334, de 26/07/2016, de autorização do 

curso de bacharelado em Engenharia Elétrica, oferecido pela Instituição; 

                             Considerando que foi apresentado extrato do e-MEC com o protocolo de tramitação do 

pedido de reconhecimento e anexado o relatório de avaliação do MEC, que atribuiu conceito 4; 

                             Considerando que Portaria Normativa MEC nº 23/2017, em seus artigos 31 e 101 

dispõem que: Art. 31. A instituição deverá protocolar pedido de reconhecimento de curso no período 

compreendido entre metade do prazo previsto para a integralização de sua carga horária e 75% 

(setenta e cinco por cento) desse prazo (...) Art. 101. Os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham 

sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido concluídos até a data de conclusão da primeira 

turma consideram-se reconhecidos, exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas; 

Parágrafo único. A instituição poderá se utilizar da prerrogativa prevista no caput enquanto não for 

proferida a decisão definitiva no processo de reconhecimento, tendo como referencial a avaliação 

externa in loco; 

                             Considerando que o curso teve autorização para inícios das atividades em 26/07/2016 

e o pedido de reconhecimento ocorreu em 04/09/2020, dentro do prazo previsto na Portaria Normativa 

MEC nº 23/2017; 

                             Considerando que normalmente são conferidos aos egressos dos cursos de Engenharia 

Elétrica as atribuições previstas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/73, do Confea, habilitando esses 

profissionais a atuarem tanto na área eletrotécnica quanto eletrônica/telecomunicações; 

                             Considerando que a matriz curricular apresenta algumas disciplinas obrigatórias 

relacionadas à área da eletrônica, porém não identificamos conteúdos na área de telecomunicações, 

devendo a Câmara de Elétrica verificar se o conteúdo formativo possibilita ao profissional atuar nessas 

áreas; 

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

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

presencial, ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Paulista - UNINASSAU Paulista, 

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; e,  

                             Considerando o relatório e voto exarado pelo Conselheiro Hugo Ricardo Arantes 

Costa, diante do acima exposto, para que o processo seja encaminhado à CEEE, com sugestão de 

deferimento do pedido, recomendando registrar os egressos do curso com o título de Engenheiro (a) 

Eletricista, código 121-08-00, devendo a Câmara informar à Instituição de Ensino da necessidade de 

apresentação da Portaria de Reconhecimento do Curso no Crea-PE, quando esta for expedida, 
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                               DELIBEROU: 

 

                               Por unanimidade, favoráveis: 1) ao Cadastramento do Curso supracitado com o título 

de Engenheiro (a) Eletricista, código 121-08-00; e, 2) que a CEEE informe à Instituição de Ensino da 

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

expedida. 

 
Recife, 28 de setembro de 2022. 

 

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 
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Membro suplente 
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