
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA 8º CEP/SE 
 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

TÍTULO I 

 DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O 8º CEP/SE - Congresso Estadual de Profissionais da Engenharia e Agronomia, é um 

fórum organizado pelo Crea-SE, no âmbito de sua jurisdição, em parceria com as entidades de 

classe e instituições de ensino, que tem por objetivo discutir o temário aprovado pelo Plenário do 

Confea para o 10º CNP - Congresso Nacional de Profissionais, apresentar propostas para este 

evento e eleger os delegados estaduais que participarão do mesmo. 

 

Art. 2º - O 8º CEP/SE, tem como finalidade precípua a discussão e a definição de políticas 

estratégicas, planos e programas de atuação e a maior integração do Sistema Confea/Crea com a 

sociedade, cujo tema central proposto pelo conjunto das organizações profissionais do Sistema 

Confea/Crea e aprovado conforme as disposições contidas na Decisão Plenária do Confea nº 

0060/2019 para o 10º CNP é: “ESTRATÉGIAS DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL”. 

 

Art. 3º - O 8º CEP/SE é organizado pela Comissão Organizadora Estadual – COR, instituída através 

de Decisão Plenária nº 067/19 de 11 de março de 2019. 

 

§ 1º - A Comissão Organizadora Estadual do 8º CEP/SE é composta, preferencialmente, de forma 

paritária pelas representações do Crea-SE e do conjunto das entidades de classe e instituições de 

ensino. 

 

§ 2º - O Crea-SE mediante Ato Administrativo de sua Presidência, através da PORTARIA nº 019/19 

de 18 de março de 2019 designou equipe técnico-administrativa para apoiar os trabalhos da COR.  

 

§ 3º - O 8º CEP é precedido por eventos precursores em entidades de classe e instituições de 

ensino superior e médio.  

 

TÍTULO II 

DO TEMÁRIO 

 

Art. 4º - O 8º CEP/SE bem como seus eventos precursores, desenvolverá seus trabalhos com base 

no Tema Central do 10º CNP, metodologicamente apoiado nos Eixos Referenciais da Formulação 

Estratégica do Sistema Profissional, assim definidos: 

 

a) Inovações Tecnológicas – Inovações tecnológicas no processo de desenvolvimento 

econômico sob a ótica da Engenharia e da Agronomia; 

 

 b) Recursos Naturais – O papel da Engenharia e da Agronomia na utilização e 

aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade;  

 

c) Infraestrutura – A governança da política de infraestrutura brasileira sob a ótica da 

Engenharia; 
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 d) Atuação Profissional – Os rumos da formação profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras;   

 

e) Atuação das empresas de Engenharia – Governança das empresas de Engenharia e 

obras públicas. 
 

 

Parágrafo Único - Para o enfrentamento dos desafios e o aproveitamento das oportunidades que 

se apresentam em cada um desses eixos, após ampla e representativa discussão e considerado o 

horizonte, foram estabelecidos os Objetivos Estratégicos do Sistema Profissional, que são os 

seguintes: 

- Relacionamento com órgãos de controle e poderes executivos; 

- Prestação de serviços e mercado de trabalho (legislação de licitações e contratações); 

- Retomada das estruturas de Engenharia e Agronomia nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal; 

- Aumento de Produtividade; 

- Incremento à Pesquisa; 

- Maior aproximação (academia, empresa, profissionais); 

- Formação profissional; 

- Regulamentação profissional; 

- Mobilidade profissional, com reciprocidade; 

- Os profissionais aos olhos da sociedade. 

 

Art. 5º - Compete a Comissão Organizadora Estadual do 8º CEP/SE: 

I – Cumprir o presente Regimento Interno; 

II – Organizar os diversos Encontros que precederão o 8º CEP/SE; 

III – Interagir com a CON na organização e divulgação dos eventos nacionais e estaduais; 

IV – Elaborar a programação dos eventos estaduais, submetendo-a a aprovação do Plenário do 

Crea-SE e informando-a à CON; 

V – Em alinhamento com a CON, elaborar e divulgar as Normas para apresentação dos trabalhos; 

VI – Estabelecer e divulgar amplamente os critérios de realização da eleição, no 8º CEP/SE, dos 

delegados estaduais; 

VII – Distribuir os Textos Referenciais Nacionais e incentivar a elaboração de trabalhos estaduais, 

visando o amplo debate do tema central do congresso; 

VIII – Providenciar a sistematização das propostas aprovadas no 8º CEP/SE, de acordo com as 

instruções fornecidas pela Comissão Organizadora Nacional do 10º CNP; 

IX – Encaminhar as propostas sistematizadas à Comissão Organizadora Nacional, dentro do prazo e 

das normas de formatação estabelecidos; 

X – Providenciar a inscrição dos Delegados Estaduais que participarão do 10º CNP representando a 

jurisdição; 

XI – Realizar reuniões, presenciais e por videoconferência, com a CON e COR de outras jurisdições, 

visando à melhoria contínua do processo de realização dos eventos; 

 

XII – Elaborar e providenciar os seguintes formulários:  
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 Kit do participante; 

 Ficha de inscrição e crachá de credenciamento para o evento; 

 Ficha de inscrição de candidato a Delegado; 

 Formulário para Moções e Propostas; 

 Relatórios dos Grupos de Trabalho do Congresso Estadual dos Profissionais; 

 Dados resumidos dos Delegados eleitos para o 10º CNP; 

 Lista de presença; 

 Questionário de avaliação do Congresso Estadual dos Profissionais - 8º CEP/SE. 

 
 
 

TÍTULO III 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 6º - Poderão participar no 8º CEP/SE, com direito a voz e voto, os profissionais registrados ou 

com visto no Crea-SE e quites com a anuidade de 2019, enquanto que os Profissionais cuja 

anuidade esteja quitada em outra jurisdição, deverão apresentar o comprovante de pagamento. 

 

§ 1º - Nos eventos precursores do 8º CEP/SE as entidades de classe e instituições de ensino, 

poderão participar todos os profissionais interessados; 

§ 2º - Participarão ainda do 8º CEP/SE, os profissionais em geral e os profissionais especialmente 

convidados, todos aptos e devidamente inscritos no evento, com direito a voz e voto; 

§ 3º - Poderão participar, na qualidade de ouvintes, estudantes das Instituições de Ensino, 

registradas no Crea-SE. 

 

TÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 
 
 

Art. 7º - As inscrições ao 8º CEP/SE serão gratuitas e poderão ser efetuadas na sede do Crea-SE, 

ou via Internet através do site www.crea-se.org.br, até o dia 19 de julho de 2019 e após esta data 

poderá ser realizada no local do evento, até as 09:00 horas do dia 25 de julho de 2019. 

 

TÍTULO V 

DOS TRABALHOS 

 

Art. 8º - Os profissionais participantes do 8º CEP/SE poderão apresentar os seus trabalhos 

exclusivamente dentro dos limites estabelecidos pelo Tema Central do 10º CNP, desdobrado este 

em conformidade com os Eixos Referenciais e Objetivos a que se refere à Formulação Estratégica do 

Sistema Profissional.  

 
 

§ 1º - Durante o 8º CEP/SE serão apreciadas apenas as propostas sistematizadas conforme o Anexo 

I, previamente aprovadas pela Comissão Organizadora Estadual, quando serão apresentadas, 

debatidas e votadas na Sessão de Trabalho. 
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§ 2º - Os trabalhos e as propostas sistematizadas deverão estar protocolados até as 15:00  horas 

do dia 19 de julho de 2019, na sede do Crea-SE, pode ser enviado por e-mail (escaneado) dirigido 

para gaoc@crea-se.org.br, ser preenchido pelo Hot Site do 8º CEP/SE localizado no site www.crea-

se.org.br, ou ainda postado no correio em correspondência registrada com AR-Aviso de 

Recebimento, desde que sejam recebidos pela Comissão até as 15:00 horas do dia 19 de junho de 

2019), acompanhados de um resumo de, no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, para que haja 

possibilidade de atendimento do caput deste artigo, conforme o Anexo II. 

 

§ 3º - Além das propostas estaduais (PEs) aprovadas no 8º CEP/SE e encaminhadas ao 10º CNP, no 

evento estadual poderão ser apresentadas moções e proposições de caráter local, cuja circulação e 

encaminhamento ficarão restritos a esse âmbito, não cabendo direcioná-las ao evento nacional. 

 

TÍTULO VI 

DOS EVENTOS PRECURSORES 

             
Art.9º- Serão realizados 08 (oito) eventos percursores do 8º CEP/SE- Congresso Estadual dos 

Profissionais, conforme programação abaixo:  

 

16/05/19 16:00 IFS (Aracaju) 

Atuação Profissional – Os rumos da formação 

profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras 

Eng. Agrônoma Marina 

Franca 

 

20/05/19 
19:00 

 

IFS (Estância) 

 

Atuação Profissional – Os rumos da formação 

profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras 

Eng. Civil Elaine Santana  

21/05/19 

 

19:00 

 

Faculdade 

PIO DÉCIMO 

Atuação Profissional – Os rumos da formação 

profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras 

Eng. Civil Elaine Santana  

23/05/19 10:00 IFS (São Cristóvão) 

Atuação Profissional – Os rumos da formação 

profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras 

Eng. Agrônoma Marina 

Franca 

23/05/19 15 às 17:30 UFS (Glória) 

Atuação Profissional – Os rumos da formação 

profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras 

Eng. Agrônoma Marina 

Franca 

29/05/19 14:00 IFS (Glória) 

Atuação Profissional – Os rumos da formação 

profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras 

Eng. Civil Elaine Santana 

05/06/19 19:00 * AGES (Lagarto) 

Atuação Profissional – Os rumos da formação 

profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras 

Eng. Agrônoma Marina 

Franca 

 

17/06/19 19:00 IFS (Itabaiana) 

Atuação Profissional – Os rumos da formação 

profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras 

Eng. Civil Elaine Santana 

25/07/19 
Conforme 

Programação 

Associação de      

Engenheiros 

Agrônomos 

Estratégias da Engenharia e da Agronomia 

para o Desenvolvimento Nacional 
Conforme   Programação 

 
 

 § 1º - O objetivo desses eventos é descentralizar as discussões do Tema Central a que se refere o 

Art. 2º deste Regimento Interno e propiciar a participação de maior número de profissionais no 

processo de efetivação do 8º CEP/SE. 

 

§ 2º - Os eventos serão organizados pela Comissão Organizadora Estadual constituída de forma 

paritária por Conselheiro Regional e pelos representantes do conjunto das Entidades de Classe e 

Instituições de Ensino, cujo Coordenador, Coordenador Adjunto e demais Membros da COR, foram 

mailto:gaoc@crea-se.org.br
http://www.crea-se.org.br/
http://www.crea-se.org.br/
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eleitos pelo Plenário do Crea-SE, assumindo o primeiro a condição de Delegado Estadual ao 10º 

CNP. 
 

TÍTULO VII 

 

DAS SESSÕES DE TRABALHO 
 

 

 Art. 10º - As Sessões de Trabalho do 8º CEP serão compostas de: 

      I. Sessões solenes de Abertura e Encerramento; 

      II. Sessões Temáticas. 

 

 Art. 11 – As sessões solenes de abertura e encerramento serão dirigidas pelo Presidente do Crea-

SE e secretariadas pelo Coordenador Estadual do 8º CEP/SE. 

 

 Art. 12 – As sessões temáticas serão compostas de: 

 Palestras; 

 Grupos de Trabalho; 

III. Plenárias. 

 

§ 1º - As palestras serão coordenadas pelo Coordenador da COR e ministradas por profissionais 

especialmente convidados, sempre abordando assunto relacionado com o tema central do evento. 

§ 2º - Os grupos de trabalho serão coordenados por profissionais indicados pela COR e constituída 

pelos participantes do 8º CEP/SE, distribuídos de forma equitativa em relação aos grupos de 

profissionais, entidades de classe e instituições de ensino. 

 

§ 3º - Os grupos de trabalho do 8º CEP serão dirigidos por um coordenador e um relator, eleitos 

dentre os participantes do evento. 

 

§ 4º - Compete ao Coordenador: 

 Coordenar e dirigir os trabalhos dos grupos; 

 Submeter à discussão e a aprovação do grupo os trabalhos apresentados; 

 Apurar e proclamar os resultados das votações propostas; 

 Apresentar tais resultados, sistematizados, à Plenária final do evento. 

 

§ 5º - Compete ao Relator: 

 Substituir o coordenador em seus impedimentos temporários; 

 Anotar e redigir as deliberações aprovadas; 

 Numerar, pela ordem, as propostas e moções encaminhadas à Mesa; 

 Encaminhar a redação final das propostas e moções aprovadas à Comissão Organizadora 

Estadual. 

 
 

§ 6º - As Sessões Plenárias serão presididas pelo Presidente do Crea/SE e secretariadas pelo 

Coordenador da COR e compostas pelos profissionais do Sistema Confea/Crea, devidamente 

inscritos com direito a voz e voto. 
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Art. 13 – As moções apresentadas no 8º CEP/SE devem ser encaminhadas em formulário específico 

à COR, até o início dos trabalhos da Plenária final, devendo as mesmas ser subscritas por, no 

mínimo, 10% (dez por cento) dos participantes credenciados, para posterior discussão e aprovação.  

 

Art. 14 – As decisões do 8º CEP/SE serão tomadas pela maioria simples dos profissionais inscritos e 

presentes. 

 

Art. 15 – As moções nacionais obedecerão a rito próprio estabelecidos no Regimento Interno do 

10º CNP. As moções estaduais representam manifestações discutidas e aprovadas no 8º CEP/SE e 

deverão ser levadas à consideração das lideranças e organizações públicas e privadas destinatárias 

no âmbito da jurisdição estadual.  

 

TÍTULO VIII 

 

DOS DELEGADOS ESTADUAIS 

 

Art. 16 – Serão eleitos na Plenária Final do 8º CEP/SE, em votação secreta, 07 (sete) Delegados 

Titulares e 02 (dois) Delegados Suplentes, conforme as faixas de representações estaduais 

estabelecidas pela Comissão Organizadora Nacional do 10º CNP, sendo 03 (três) delegados com 

mandato e 04 (quatro) sem mandato. 

 

§ 1º - São considerados com mandato os delegados que ocupam cargos de Conselheiro no Sistema 

Confea/Crea na condição de titular ou suplente; e sem mandato os delegados que não ocupam 

cargos de Conselheiro no Sistema Confea/Crea. 

 

 

§ 2º - Todos os profissionais inscritos no 8º CEP/SE serão automaticamente candidatos a delegados 

para o 10º CNP, podendo votar e serem votados, considerando as condições de delegados com e 

sem mandato, conforme as faixas de representações adotadas pela Comissão Organizadora Nacional 

do 10º CNP. 

 

§ 3º - Poderão candidatar-se a Delegado Estadual ao 10º CNP, na condição com mandato, os 

profissionais aptos devidamente credenciados no 8º CEP/SE e que se encontram no exercício da 

função de Conselheiro no Sistema Confea/Crea. 

 

§ 4º - Poderão candidatar-se a Delegado Estadual ao 10º CNP, na condição sem mandato, os 

profissionais aptos devidamente credenciados no 8º CEP/SE e que não exerçam função de 

Conselheiro no Sistema Confea/Crea. 

 

§ 5º - Os candidatos devem dirigir-se à Comissão Organizadora Estadual do evento para formalizar 

suas inscrições, em formulário próprio, até as 11:00 horas do dia 25 de julho de 2019. 

 

§ 6º - A apuração desta eleição será realizada pela Comissão Organizadora Estadual, na Plenária 

final do evento, cabendo ao Presidente do Crea-SE divulgar o resultado aos presentes. 
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§ 7º - Os profissionais credenciados como eleitores votarão em até 07 (sete) candidatos, sendo 03 

(três) na condição com mandato e 04 (quatro) na condição sem mandato. 

 

§ 8º - Serão indicados Delegados Estaduais ao 10 º CNP, os candidatos mais votados, sendo 03 

(três) na condição com mandato e 04 (quatro) na condição sem mandato. 

 

§ 9º - Em caso de empate, será considerado vencedor o candidato que apresentou trabalho no 8º 

CEP/SE. 

 

§ 10 – Persistindo o empate, será considerado vencedor o candidato com o Registro e/ou Visto mais 

antigo no Crea-SE. 

 

Art. 17 - Serão escolhidos ainda, 02 (dois) Delegados Suplentes, sendo 01 (um) na condição com 

mandato e 01 (um) na condição sem mandato, classificados por ordem decrescente dos votos 

obtidos. 

 

Art. 18 – Além dos 07 (sete) Delegados Estaduais eleitos no 8º CEP/SE, farão parte ainda da 

representação do Estado de Sergipe no 10º CNP, o Coordenador do 8º CEP/SE, o Presidente do 

Crea-SE, 02 (dois) representantes de entidades precursoras e o Diretor Geral da MUTUA, totalizando 

12 (doze) delegados.  

 

Art. 19 - O 8º CEP/SE deverá envidar esforços para que, dentro do possível, os Delegados 

Estaduais eleitos representem as diversas modalidades profissionais existentes.  

 

Parágrafo Único - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora Estadual, 

cabendo de suas decisões recurso ao Plenário do Crea-SE. 

 

Aracaju (SE), 01 de abril de 2019. 
 
 
 

Comissão Organizadora Estadual - 8º CEP/SE: 

 

 
 

Daniel Brito Andrade 
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho 

Coordenador 

Alexsandro Meireles Menezes dos Santos 
Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho 

Coordenador Adjunto 
 
 
 

Assis Marques Feitosa Lima 
Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho 

Membro 

Francisco José Pierre Braga 
Engenheiro Eletricista 

Membro 
 
 

Ruskaja Cunha Sandrin 
Engenheira Civil 

Membro 

Solange Maria Souza da Silva 
Engenheira Agrônoma 

Membro 

 

ANEXO I 
   
 

10º CNP 
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Congresso Nacional de Profissionais  
 

Formulário Para Apresentação de Propostas  
 

Evento: 8º CEP/SE – Congresso Estadual de Profissionais da Engenharia e Agronomia 

Nome do Profissional: 

Local: Aracaju – Sergipe Data: 25 de julho de 2019 

PROPOSIÇÃO ESTADUAL Nº _____/SE 

EIXO TEMÁTICO 

 

( ) a) Inovações Tecnológicas – Inovações tecnológicas no processo de 

desenvolvimento econômico sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 

 

(  ) b) Recursos Naturais – O papel da Engenharia e da Agronomia na utilização e 

aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade  

 

(  ) c) Infraestrutura – A governança da política de infraestrutura brasileira sob a 

ótica da Engenharia 

 

(  )  d) Atuação Profissional – Os rumos da formação profissional da Engenharia e 

Agronomia brasileiras  

 

( ) e) Atuação das empresas de Engenharia – Governança das empresas de 

Engenharia e obras públicas 

Título da Proposição: 

I – Situação existente (descrição da situação que motivou a proposição)   
 
 
 
 

 

II – Descrição da Proposição (detalhamento do que se propõe) 
 
 
 
 

III – Justificativa (razões válidas para a apresentação da proposição) 
 
 
 

 
 

IV – Fundamentação legal (dispositivos legais que amparam a proposição) 

 

V – Sugestão de mecanismo de implantação (indicação de ações necessárias para a 

implantação do que se propõe) 

 
 
 

 

 
 

 

 

ANEXO II 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os textos devem ser encaminhados a COR de acordo com os seguintes requisitos: 
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1) Formatação: Papel A4 (29,7 cm X 21,0 cm); 

 

2) Margens: superior = 3 cm, inferior = 2 cm, esquerda = 3 cm e direita = 2,0 cm; 

 

3) Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou superior, utilizando caracteres Arial, tamanho = 12, 

espaçamento = 2. O trabalho não deverá exceder 15 páginas, incluindo resumos, quadros, tabelas, 

gráficos, ilustrações, notas e referências bibliográficas e folha inicial de rosto. 

 

4) Paginação: Não deve constar no trabalho. 

 

5) Referências bibliográficas - Adotar formatação de acordo com a NBR 6023. 

 

6) Folha de Rosto - A primeira folha do trabalho, a folha de rosto padronizada, deverá ser 

preenchida com: 

 Nome do (s) autor (es) - obrigatoriamente o trabalho deverá ter um autor, pessoa física, 

responsável original pelo texto encaminhado, sua interpretação, correção e eventual exposição no 

8º CEP/SE; 

 Eixo Temático; 

 Sub-tema; 

 Título ou Objeto; 

 Ementa; 

 Dados do Autor; 

 Entidade; 

 Endereço de correspondência do autor, inclusive e-mail, se houver.  

 

7) Entregar cópias do trabalho, sendo 02 (duas) cópias em papel, e 01 (uma) em CD ou envie-a 

através de correio eletrônico para o Crea-SE, em nome da Comissão Organizadora Estadual do 8º 

CEP/SE. 

 

 

 

 

 
 

 

 


