Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN
DECISÃO CEAGRO 95/2020

Reunião: ORDINÁRIA - Nº 478/2020 - Câmara Especializada de Agronomia - 13/05/2020 das 16:00 as 22:00
Decisão: CEAGRO 95/2020
Referência: 4542427/2020
Interessado: FRANCISCO GOMES CÂMARA NETO

EMENTA: Indefere Anotação de Curso - MBA em Gestão e Perícia Ambiental.
DECISÃO
A Câmara Especializada De Agronomia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, no
uso de suas atribuições legais, reunida em 13 de maio de 2020, analisando o relato e voto fundamentado do conselheiro Robson
Alexsandro De Sousa, objeto de solicitação de anotação de curso de pós-graduação Francisco Gomes Câmara Neto, Considerando
que a documentação apresentada atende ao disposto nos itens I e II do Artigo 48 da Resolução nº 1007, de 05 de Dezembro de
2003. Considerando que o não cumprimento deste dispositivo legal, torna impraticável o atendimento ao disposto no parágrafo único
do Artigo 13, da Resolução nº 1.007/03, descrito "in verbis": Art. 13. Caso seja necessário obter informações referentes à formação
do profissional diplomado no País, o CREA deve diligenciar junto à instituição de ensino que o graduou, visando ao cadastramento
do curso para obtenção de cópia dos conteúdos programáticos das disciplinas ministradas e respectivas cargas horárias. Parágrafo
único. No caso do diplomado em outra jurisdição, o CREA deve diligenciar junto ao CREA da jurisdição da instituição de ensino que
o graduou, visando obter informações sobre as atribuições e restrições estabelecidas e sobre as caraterísticas dos profissionais
diplomados Considerando que a Resolução nº 1073/2016, 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, no seu Art. 3º, paragrafo 1º e 3º assim determinam, "in verbis": Art. 3º Para
efeito da atribuição de atividades, de competências e de campos de atuação profissionais para os diplomados no âmbito das
profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEA/Crea, consideram-se os níveis de formação profissional, a saber: I - formação de
técnico de nível médio; II - especialização para técnico de nível médio; III - superior de graduação tecnológica; IV - superior de
graduação plena ou bacharelado; V - pós-graduação lato sensu (especialização); VI - pós-graduação stricto sensu (mestrado ou
doutorado); e VII - sequencial de formação específica por campo de saber. § 1º Os cursos regulares de formação profissional nos
níveis discriminados nos incisos deste artigo deverão ser registrados e cadastrados nos Creas para efeito de atribuições, títulos,
atividades, competências e campos de atuação profissionais. § 3º Os níveis de formação de que tratam os incisos II, V, VI e VII
possibilitam ao profissional já registrado no CREA, diplomado em cursos regulares e com carga horária que atenda os requisitos
estabelecidos pelo sistema oficial de ensino brasileiro, a requerer extensão de atribuições iniciais de atividades e campos de atuação
profissionais na forma estabelecida nesta resolução. Considerando que a Resolução nº 1073/2016, 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, no seu Art. 6º, paragrafo 1º e Artigo 7º
parágrafos 1º e 6º do mesmo, assim determinam, "in verbis": § 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas em
legislação específica terão suas atribuições mínimas definidas nos normativos do CONFEA, em vigor, que tratam do assunto. Art. 7º
A extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de campo de atuação profissional no âmbito das profissões
fiscalizadas pelo Sistema CONFEA/Crea será concedida pelo Crea aos profissionais registrados adimplentes, mediante análise do
projeto pedagógico de curso comprovadamente regular, junto ao sistema oficial de ensino brasileiro, nos níveis de formação
profissionais discriminadas no art. 3º, cursados com aproveitamento, e por suplementação curricular comprovadamente regular,
dependendo de decisão favorável das câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida. § 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. § 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; considerando a Resolução nº. 1.007, de 05 de dezembro de 2003; que dispõe sobre o registro de profissionais,
aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras providências. Resolução nº.
1073/16 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. considerando finalmente o parecer exarado pelo Conselheiro relator desta Câmara Especializada, DECIDIU por
unanimidade, Ante o exposto, somos pelo indeferimento da anotação do curso de especialização, tendo em vista que o curso não
está registrado neste Regional., pelo(a) indeferimento do(a) anotação de curso de pós-graduação do(a) interessado(a) Francisco
Gomes Câmara Neto. Coordenou a reunião o senhor Lindalva Dantas Barreto Nobre. Votaram favoravelmente os senhores
Conselheiros: Alan Cauê De Holanda, Francisco Auricelio De Oliveira Costa, Manoel Pereira Neto, Robson Alexsandro De Sousa,
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Silvana Patricia Fernandes Soares Da Silva. Não houve voto contrário. Não houve abstenção.
Cientifique-se e cumpra-se.
Natal, 13 de maio de 2020.

LINDALVA DANTAS BARRETO NOBRE
Coordenador da Reunião
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