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EMENTA: Defere a anotação de curso de mestrado em
Ciências e Engenharia de Materiais e Homologa a anotação do
curso de Engenharia de Materiais ao Técnico em Eletrônica
Cochiran Pereira dos Santos.

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e
Minas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, apreciando o
processo em epígrafe que trata da anotação de curso de mestrado em Ciências e Engenharia de
Materiais e a anotação do curso de Engenharia de Materiais ao Técnico em Eletrônica Cochiran
Pereira dos Santos, e considerando o teor do parecer da relatora Conselheira Engenheira
Química Gisélia Cardoso, nos seguintes termos: " O Técnico em eletrônica Cochiran Pereira dos
Santos solicita a anotação do curso de Engenharia de Matérias da Universidade Federal de
Sergipe bem como do mestrado em Engenharia de Materiais da mesma instituição junto a este
Conselho, para tanto, anexa a documentação exigida no art. 4º da citada Resolução e nos
incisos I e II do art. 48 da Resolução 1007/03 do CONFEA. Fundamentação Legal: Resolução
1007/03 do CONFEA; Resolução 1073/16 do CONFEA; Análise: Considerando seu diploma e
histórico escolar, do curso de Engenharia de Matérias, fornecidos pela Universidade Federal de
Sergipe – UFS lhe conferem as atribuições constantes no artigo 1º da Resolução 241/76,
combinado com o artigo 25 e seu parágrafo único da Resolução 218/73, ambas do CONFEA. O
código 141-02-00 refere-se a esta titularidade conforme a Resolução 473/02 do CONFEA.
Considerando o Parágrafo Único do art. 29 da Resolução 1007/03 do CONFEA: “Além do título
correspondente ao curso que deu origem ao seu registro, o profissional registrado pode requerer
a inclusão em sua Carteira de Identidade Profissional de outros títulos obtidos em cursos de
nível superior ou médio, desde que o respectivo diploma encontre-se anotado no SIC”.
Considerando que a profissional estando em dia com a anuidade do registro, que pagou como
técnica pagará como nível superior apenas no ano seguinte, pois se entende que não se trata de
novo registro, mas alteração de dados cadastrais. Considerando que a profissional de nível
técnico possui registro no CREA e se gradua no nível superior, conforme o disposto no parágrafo
único do art. 29 da Resolução 1007/03 do CONFEA e mensagem eletrônica circular 056/2008 –
GTOE, não passará a ter um novo registro, pois já possui um registro no SIC permanecendo
com o mesmo número, e sim apenas alteração cadastral (incisos I e II do art. 45 da citada
Resolução). Considerando que a profissional deverá solicitar uma nova carteira para agregar o
novo título, onde passam a constar os dois títulos, havendo o ônus da emissão de uma nova
carteira (inciso IV do art. 49 da citada Resolução). Considerando que a profissional estando em
dia com a anuidade do registro, que pagou como técnica pagará como nível superior apenas no
ano seguinte, pois se entende que não se trata de novo registro, mas alteração de dados
cadastrais. Considerando a solicitação da anotação do MESTRADO em Ciências e Engenharia de
Materiais e o disposto no inciso II do art. 45 da Resolução 1007/03 do CONFEA: “Anotação de
cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado, e de cursos de pós-graduação
lato sensu, especialização ou aperfeiçoamento, nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea,
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realizados no País ou no exterior, ministrados de acordo com a legislação educacional em vigor”;
Considerando que com o advento da Resolução 1073/16 do CONFEA que regulamenta a
atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos
profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício
profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia foram estabelecidos novos procedimentos
para análise de cursos; Considerando o disposto no art. 7º em seus parágrafos 1º, 2º e 6º da
Resolução 1073/16 do CONFEA: § 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de atividades
e de campo de atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema
Confea/Crea será em conformidade com a análise efetuada pelas câmaras especializadas
competentes do Crea da circunscrição na qual se encontra estabelecida a instituição de ensino
ou a sede do campus avançado, conforme o caso. § 2º A extensão de atribuição é permitida
entre modalidades do mesmo grupo profissional. § 6º Em todos os casos, será exigida a prévia
comprovação do cumprimento das exigências estabelecidas pelo sistema oficial de ensino
brasileiro para a validade e a regularidade dos respectivos cursos, bem como o cadastro da
respectiva instituição de ensino e dos seus cursos no Sistema Confea/Crea;(grifo nosso).
Considerando que com os novos procedimentos para análise de cursos fora consultado o
Sistema Oficial de Ensino Brasileiro (Plataforma Sucupira) bem como o Sistema Confea/Crea
(CREA-SE) conforme dispõe no § 6º do art. 7º da Resolução 1073/16 do CONFEA; Considerando
que ao consultar a plataforma Sucupira foi verificado que o curso de mestrado em Ciências e
Engenharia de Materiais, ministrado pela Universidade Federal de Sergipe-UFS possui cadastro
conforme consulta anexada ao protocolo; Considerando que ao consultar o curso de mestrado
em ciências e engenharia de materiais, ministrado pela Universidade Federal de Sergipe, não
possui
cadastro
neste
Regional
conforme
link
que
segue:
http://www.crease.org.br/instituicoes-de-ensino/, DECIDIU, por unanimidade, acatar o voto da conselheira
relatora Engenheira Química Gisélia Cardoso, ou seja, Deferir a anotação de curso de mestrado
em Ciências e Engenharia de Materiais e Homologar a anotação do curso de Engenharia de
Materiais ao Técnico em Eletrônica Cochiran Pereira dos Santos. Coordenou a reunião o senhor
Geólogo Gustavo Nunes de Araújo. Votaram favoravelmente os senhores José Augusto
Machado, Gisélia Cardoso e Moacyr de Lins Wanderley. Não havendo votos contrários e
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 16 de março de 2018

