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I - Verificação do quórum.  

 

 
 

II – Leitura, Discussão e Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária n. 65 de 9/6/2021. 
(Art.73 do Regimento Interno) 

 

 

 
III – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas.  

 

 

 

IV – Comunicados  

a) De Conselheiros: (Ausências Justificadas e outros) 
 

 

 

V – Ordem do dia  

a) Assuntos de interesse geral: 
b) Relato de processos:  

b.1) de Conselheiros:  

b.1.1 – Conselheiro incumbidos de atender solicitação da Câmara; 

c) Distribuição de processos:  

c.1 – Processos Registro. 

d) Solicitação de vistas; 
 

 

 

VI – Apresentação de propostas extra pauta  

a) Proposta de Conselheiros por Escrito – (Art. 73 Regimento Interno: Modelo V – Proposta, 

apresentado no Anexo B): 

 
 

 



 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP 
 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N. 66 DE 14/7/2021 
 

 

 
2 

 

III – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas.  

001C – DECISÃO PL/MS N. 0235/2021 – Crea-MS 

Aprova a indicação de novos membros da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e 
Mecânica, para comporem a Comissão de Ética Profissional – CEP, Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas – COTC e Comissão de Educação e Atribuição Profissional 

– CEAP.  

 

 
 

IV – Comunicados:  

a) De Conselheiros: (Ausências Justificadas e outros) 

 

 

 
V – Ordem do dia: 

a) Assuntos de Interesse Geral:  

001P – Tarefe n. 68920 – ORIGEM : OUVIDORIA-CREA-MS – P2021/1810538.  

Encaminha manifesto n. M2021/178880-0. Descrição do manifesto: Trata a presente 

solicitação sobre a qualidade do curso de Bacharel em Engenharia nas instituições de 
Ensino Superior que oferecem cursos nas áreas das engenharias. As diversas áreas das 

engenharias são fundamentais para o desenvolvimento do país, tendo em vista, as 

características técnicas de cada área, contudo o ensino das engenharias através 

instituições de Ensino a Distância e Semipresencial não estão oferecendo a qualidade 

mínima para o desenvolvimento da engenharia. Apresentam matérias fundamentais que 

estabelecem conceitos de mecânica, hiperestática, hidrostática e mecânica dos fluidos, 
sem demonstrar cálculos. É preocupante, tendo em vista que, esses conceitos vão ombrear 

toda a carreira desses alunos, quando estes, forem criar um modelo estrutural, ou 

mecânicos ou mesmo analisar um projeto. Qual a segurança que esses futuros 

engenheiros vão deixar para a sociedade se os mesmos não conheceram conceitos 

fundamentais. É no mínimo frustrante para os profissionais que passaram 5 anos na 
faculdade e alunos que estudam em universidades com ensino de qualidade. De todo o 

exposto solicito ao conselho que: (i) seja estabelecido um protocolo de ensino; (ii) que as 

matérias e avaliações no modelo EAD sejam fiscalizadas pelo CREA; (iii) que o conselho 

desenvolva um modelo avaliativo para os alunos que fizeram o ensino EAD e 

Semipresencial; (iv) que no diploma venha escrito curso EAD, pois o curso necessita de 

conhecimento que é difícil de alcançar no modelo EAD. Outrossim solicito resposta se o 
CREA tem adotados medias e ou se existe alguma movimentação do conselho, a fim de 

proteger nossa classe de futuros “Engenheiros”. 

 

 

b) Relato de processos:  
b.1) de Conselheiros:  

b.1.1 – Conselheiro incumbidos de atender solicitação da Câmara; 

b.1.1.1 – CONSELHEIRA JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO 

A - CI N. 006/2021 - CEAP 

CI N. 025/2019 – CEAP - PROTOCOLO N. 957396/19 – OFÍCIO N. 09/2019 – 

UEMS – UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE COXIM. 
Visando a elaboração dos Projetos Pedagógicos e implantação futura dos cursos 

de “ Tecnólogo em Gestão Ambiental” e “Tecnólogo em Saneamento Ambiental” na 

UEMS unidade de Coxim, solicita parecer sobre as disciplinas e requisitos 

necessários para que os cursos consigam cadastramento junto ao Crea-MS e os 

egressos as atribuições no respectivo Conselho. 
Expediente enviado para análise da Conselheira através do E-MAIL N. 189/2021 – DAT em 06/05/2021 
Transferido da reunião anterior.  
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b.1.1.2 – CONSELHEIRO ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO  
A - DECISÃO N. 008/2021 - CEAP 

CI n. 010/2020 DE 09/12/2020- CEAP 

Processo n. 161.264/20 – P2019/114035-4. 

Interessado: Universidade Anhanguera Uniderp 

Assunto: Curso de Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho – 
EaD.  
O processo físico n. 161.264/20, encontra-se na pasta de incumbidos aguardando anexar relato. Este 
processo foi registrado no Sistema com o n. PAe n. P2019/114035-4. 
O processo PAe n. P2019/114035-4 (digital), foi solicitado ao Cons. Antonio Luiz Viegas Neto ciência e 
tramitado ao conselheiro via Sistema dia 27/05/2021, para análise e parecer.  
Transferido da reunião anterior.  

 
 

c) Distribuição de processos:  

c.1 – Processos Registro: 

c.1.1 – Processo n. 11090-MS - P2020/120915-7. 

Interessado: Centro Universitário Anhanguera De Campo Grande – UNAES. 
Assunto: Curso de Engenharia Elétrica.  
distribuir 

 
 

 

d) Solicitação de vistas; 

 

 
 

VI – Apresentação de propostas extra pauta  

a) Proposta de Conselheiros por Escrito – (Art. 73 Regimento Interno: Modelo V – Proposta, 

apresentado no Anexo B): 


