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DELIBERAÇÃO CRT - CREA/MS n. 003/2018 
 

 

Comissão de Renovação do Terço-CRT 

 

 Processo nº   

 Protocolo nº  

 Outros: Requerimento protocolado sob o n. 

567856 – AEMS - Faculdades Integradas de Três 

Lagoas 

Assunto 
: Requerimento protocolado sob n. 567856 – AEMS – Faculdades Integradas de Três 

Lagoas – Requer representatividade do Curso de Engenharia de Produção no Plenário do 

CREA-MS. 

 

Interessado  : 
AEMS – Faculdades Integradas de Três Lagoas 

Para Setor  : 
CEEEM/Plenário 

 

A COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO – CRT do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – CREA-MS, 

reunida em Campo Grande-MS, em sua Reunião Ordinária, realizada em 04/04/2018, na sede do 

CREA-MS,  

 

DELIBEROU 

 
Considerando a necessidade de estabelecer critérios para 

a representação das instituições de ensino superior e das entidades de classe de profissionais no 

plenário dos Creas, em atendimento ao disposto na Seção II do Capítulo III da Lei nº 5.194, de 

1966; Considerando o disposto nos artigos Art. 3º, 4º e 9º da Res. n. 1071/2015 do Confea que 

“Dispõe sobre a composição dos plenários e a instituição de câmaras especializadas dos 

Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia – Creas e dá outras providências.” abaixo 
transcritos: “Art. 3º Para ter direito a representação no plenário do Crea a instituição de ensino 

superior ou a entidade de classe de profissionais de nível superior deve estar registrada na 
respectiva circunscrição e ter formalizado o interesse em se fazer representar no plenário do 
Regional. Art. 4º A representação da instituição de ensino superior ou da entidade de classe de 
profissionais de nível superior será efetivada no ano subsequente ao da homologação de seu 
registro pelo Confea. § 1º A instituição de ensino superior ou a entidade de classe de profissionais 
de nível superior somente terá direito a representação no plenário do Crea no prazo estabelecido no 
caput se a homologação de seu registro pelo Confea ocorrer até a sessão plenária do mês de junho. 
§ 2º Para que a homologação ocorra no prazo previsto no parágrafo anterior, o Crea deve 
protocolizar no Confea o processo de registro da instituição de ensino superior ou da entidade de 
classe de profissionais de nível superior até 30 de abril. ... Art. 9º O número total de representantes 
das instituições de ensino superior é definido de acordo com os cursos abrangidos pelo Sistema 
Confea/Crea por elas oferecidos, limitado a um representante da categoria Engenharia e a um 
representante da categoria Agronomia. 
Parágrafo único. A representação de que trata o caput ficará limitada às instituições de ensino 

superior de Engenharia, Geologia, Geografia, Meteorologia e Agronomia com sede na Região.” 

Considerando finalmente que a AEMS – Faculdades Integradas de Três Lagoas, bem como o curso 
de Curso de Engenharia de Produção estão devidamente registrados no CREA-MS desde 

07/06/2017, atendendo aos preceitos da Res. n. 1070/2015 do Confea;  
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Por todo acima exposto e, considerando a regularidade da documentação apresentada, 
manifestamo-nos pela aprovação da representatividade do curso de Curso de Engenharia de 

Produção da AEMS – Faculdades Integradas de Três Lagoas no Plenário do CREA-MS, devendo a 

solicitação ser encaminhada para apreciação da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e 

Mecânica – CEEEM, e ao Plenário, conforme orientações da Gerência Técnica – GTE do Confea. 

Coordenou a Reunião a Conselheira Engenheira Eletricista e de Segurança do Trabalho 

Luciana Macedo Silva.  Aprovaram por unanimidade a presente deliberação o Conselheiro 
Engenheiro Agrônomo JOÃO BOSCO SARUBBI MARIANO. 

 
Campo Grande-MS, 4 de abril de 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  


