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                                      A Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do Crea-PE, reunida 
extraordinariamente em 26 de dezembro de 2022, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, que trata do Protocolo nº 200.197.146/2022, que versa sobre a solicitação de Registro Provisório de 
Profissional, em nome de Antônio Paulo França de Almeida, ao qual colou grau no curso de Bacharelado em 
Engenharia Elétrica, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus 

Pesqueira, com colação de grau em 19.08.2022, 
                                           Considerando que o solicitante apresentou toda a documentação necessária à 
análise do processo, conforme o estabelecido no art. 4º da Resolução nº 1.007/03;                                  

                                           Considerando o artigo 2º da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 ao 
qual versa: Art. 2º - O exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, 

observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegurado: a) aos que possuam, 
devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, 
oficiais ou reconhecidas, existentes no País; 

                                           Considerando que, o exercício, no país da profissão de engenheiro é assegurado 
aos profissionais que possuam diploma de faculdade reconhecidas no país:  
                                           Considerando que não foi apresentado ato de reconhecimento do curso;  

                                           Considerando que a 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; 
                                            Considerando que os cursos que protocolarem pedido de reconhecimento dentro 
do prazo e não tenham sido concluídos até a data de conclusão da primeira turma consideram-se 

reconhecidas para fins de expedição de diplomas;   
                                            Considerando que no histórico escolar consta: “Reconhecimento conforme artigo 
26, caput e §1º, da Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, com processo nº 202109267. Periodicidade: 

semestral protocolado no e-mec em 03 de março de 2021”;  
                                            Considerando que o curso teve autorização para início das atividades em 

20/07/2017 e o profissional concluiu o curso em 10/06/2022, e colou grau em 19/08/2022; 
                                            Considerando que o pedido de reconhecimento do curso ocorreu dentro do prazo 
previsto na Portaria Normativa MEC nº 23/2017; 

                                            Considerando que em consulta ao e-MEC, o Projeto Pedagógico do curso foi 
aprovado pela Resolução nº 38/2016, do Conselho Superior; 
                                            Considerando que foi apresentado o Relatório de Avaliação realizado pelo MEC, 

que atribuiu o conceito 5; 
                                            Considerando que para o reconhecimento do curso está pendente apenas a 

publicação da sua portaria pelo MEC; 
                                            Considerando que o profissional anexou as ementas das disciplinas do curso; 
                                            Considerando que a carga horária cursada pelo profissional foi de 3.720,5 horas, 

sendo 3.520,5 horas de disciplinas e 200 horas de atividades complementares; 
                                            Considerando que o curso possui uma flexibilidade de habilitação ao discentes, 
que pode optar pela formação em engenharia elétrica com 3 (três) ênfases: eletrônica, eletrotécnica e fontes 

renováveis de energia; 
                                            Considerando que o profissional optou por cursar todas as disciplinas da matriz 

curricular do curso de graduação em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica; 
                                            Considerando o disposto no artigo 8º da Resolução nº 218/73, do Confea:                  
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“Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 
MODALIDADE ELETROTÉCNICA: I - O desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e 

máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos”; 
                              Considerando o disposto no artigo 9º da Resolução nº 218/73, do Confea:                     
“Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 

MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: I - O desempenho das 
atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos 
eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico 

e eletrônico; seus serviços afins e correlatos”; 
                             Considerando que da análise da grade curricular do curso em apreço, constata-se 

que as disciplinas oferecidas nas cargas horárias acima descritas convergem para a formação do (a) atual 
profissional 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 para conceder todas as atribuições do artigo 8º da Resolução nº 
218/73, do Confea, falta a formação em distribuição e transmissão, que estão presentes na matriz curricular 
do curso de graduação em engenharia elétrica com ênfase em eletrotécnica; 

                                         Considerando que para conceder todas as atribuições do artigo 33 do Decreto nº 
23.569 de 1933, do artigo 9º da Resolução nº 218/73, do Confea, falta a formação em sistemas de 

comunicação e telecomunicações, que não está completada pelas disciplinas oferecidas pela instituição; e,                                                                                 
                                        Considerando o relatório e voto exarado pelo Conselheiro Hugo Ricardo Arantes 
Costa, diante do acima exposto, favorável ao registro provisório do profissional Antônio Paulo França de 

Almeida, com o título de engenheiro eletricista, código 121-08-00, com atribuições previstas: I. Nas alíneas 
‘f’ e ‘g’ excluindo redes de distribuição de eletricidade; ‘h’ e alíneas ‘i’ e ‘j’ aplicadas as alíneas ditadas do 
artigo 33 do Decreto nº 23.569 de 1933; II. No artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, combinadas com 

as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências 
relacionadas ao: a) Artigo 8º da Resolução nº 218/73, excluindo as referente a distribuição e transmissão de 
energia; e, b) Artigo 9º da Resolução nº 218/73, excluindo as referente sistemas de comunicação e 

telecomunicações;  
 

                                         DELIBEROU: 
                                 
                                         Por unanimidade, favoráveis ao registro provisório do profissional Antônio Paulo 

França de Almeida, com o título de engenheiro eletricista, código 121-08-00, com atribuições previstas: I. 
Nas alíneas ‘f’ e ‘g’ excluindo redes de distribuição de eletricidade; ‘h’ e alíneas ‘i’ e ‘j’ aplicadas as alíneas 
ditadas do artigo 33 do Decreto nº 23.569 de 1933; II. No artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, 

combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho 
das competências relacionadas ao: a) Artigo 8º da Resolução nº 218/73, excluindo as referente a distribuição e 

transmissão de energia; e, b) Artigo 9º da Resolução nº 218/73, excluindo as referente sistemas de 
comunicação e telecomunicações.   

 
Recife, 26 de dezembro de 2022. 

 

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 

 

 

 

Eng. Eletricista Hugo Ricardo Arantes Costa 
Membro suplente 
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