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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 de  

solicitação de Registro Provisório de Profissional Diplomado no Brasil, protocolada neste Regional sob o 

nº 200.180.140/2022, pela profissional Giovanna Joyce de Lima Souza, diplomada no Curso 

Bacharelado em Engenharia Elétrica, modalidade presencial,  realizado pelo Centro Universitário 

Maurício de Nassau Paulista – UNINASSAU Paulista, com colação de grau em 01.02.2022, 

                                 Considerando que a solicitante apresentou toda a documentação necessária à análise 

do processo, conforme o estabelecido no art. 4º da Resolução nº 1.007/03;                                  

                                 Considerando que no processo 200198650/2022, o Centro Universitário Maurício de 

Nassau Paulista solicita cadastro do Curso Superior de Engenharia Elétrica, na modalidade presencial, 

onde foi apresentado o 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 a Portaria Normativa MEC nº 23/2017, em seu artigo 101 

dispõem que: 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; 

                                 Considerando que para o reconhecimento do curso está pendente apenas a 

publicação da sua portaria pelo MEC;  

                                 Considerando que para o registro de profissionais no Sistema Confea/Crea se faz 

necessário o cadastro do curso com a definição de título profissional e atribuições; 

                                 Considerando que por força da sentença exarada pelo Juiz Federal da 10ª Vara/CE 

referente ao processo nº: 0804470- 48.2019.4.05.8100S, a falta de cadastro da instituição de ensino e do 

curso não podem ser impeditivos para o registro dos profissionais; 

                                  Considerando orientação da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - 

CEAP do Confea, a falta do cadastramento deve ser informada ao egresso e, em consequência disso, 

este deve fornecer os elementos necessários previstos na Resolução nº 1.007, de 2003, além do conteúdo 

programático das disciplinas cursadas, para que o Regional possa efetuar a análise das atribuições para 

aquele caso específico, de forma a possibilitar a concessão do registro e das atribuições.   

                                  Considerando que a profissional anexou as ementas das disciplinas do curso; 

                                  Considerando que a carga horária cursada pela profissional foi de 3.740 horas; 

                                  Considerando que da análise da grade curricular do curso, constatou-se que as 

disciplinas oferecidas nas cargas horárias descritas convergem para a formação de Engenheiro 

Eletricista cujo título encontra-se contemplado na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema 

Confea/Crea, anexa à Resolução nº 473/2002 do Confea, sob o código 121-08-00; 

                                  Considerando que o ementário e conteúdos programáticos das disciplinas 

ofertadas, constantes no Projeto Pedagógico, habilitam egressos para desenvolver as atividades previstas 

no artigo 33 do Decreto nº 23.569 de 1933, alíneas “f”; “g”; “h” e alíneas “i” e “j” aplicadas às alíneas 

citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o 

desempenho das competências relacionadas no artigo 8º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, 

do Confea, conforme determina a Resolução nº 1.073/2016 do Confea; e,                                     

                                   Considerando o acima exposto, o Conselheiro Relator Hugo Ricardo Arantes 

Costa, emitiu parecer favorável ao registro profissional provisório da profissional Giovanna Joyce de 

Lima Souza, levando em consideração a Portaria Normativa MEC nº 23/2017, em seu artigo 101, 
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concedendo o título de Engenheira Eletricista, código 121-08-00, nas atribuições relacionadas no artigo 

8º da Resolução nº 218/73, 

 

                                  DELIBEROU: 

                                 

                                  Por unanimidade, favoráveis ao registro provisório da profissional Giovanna Joyce 

de Lima Souza, com o título de Engenheira Eletricista, código 121-08-00, e atribuições relacionadas no 

artigo 8º da Resolução nº 218/73.   

 
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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