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Cadastro dos cursos de Engenharia e de Agronomia oferecidos na
modalidade EAD

Os Coordenadores e Representantes de Plenário da Coordenadoria de Câmaras Especializadas
de Engenharia Elétrica - CCEEE dos Creas reunidos em Brasília-DF e virtualmente, no período de 27 a 30 de
outubro de 2020, aprovam proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente:
Atualmente existe uma ausência de informações claras e falta de uniformização referentes
aos ambientes onde são desenvolvidas as a vidades prá cas e obrigatórias, conforme podemos veriﬁcar na
Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019 que Ins tui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Engenharia, no § 1º do Inciso VIII do Ar go 6º e também no § 3º do Ar go 9º, no que se
refere a espaços sicos (presenciais) e/ou espaços virtuais (remotos) de aprendizagem, listagem de
a vidades e relação das disciplinas que são desenvolvidas nestes ambientes.
b) Propositura:
Que o Confea estabeleça o seguinte procedimento para o cadastro dos cursos de Engenharia e
de Agronomia oferecidos na modalidade EAD:
1. uniformizar a instrução e a análise dos processos de Cadastramento dos Cursos de
Engenharia e de Agronomia oferecidos na modalidade EAD;

2. ﬁxar a relação de documentação complementar que permita a concessão de Atribuições
Proﬁssionais aos diplomados nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea egressos de tais cursos;
3. além da documentação obrigatória discriminada pelos norma vos vigentes e adotada pelo
Crea-SP, a Ins tuição de Ensino Superior (IES) sediada no Estado de São Paulo que ofereça cursos na
modalidade EAD nas áreas ﬁscalizadas pelo Sistema Confea/Crea, inclusive com polo (s) em outra (s) Unidade
(s) da Federação, deverá apresentar os documentos complementares (Anexo)
4. que após o recebimento da documentação enviada pela IES, citada nos itens anteriores, as
Unidades de Gestão de Inspetoria darão prosseguimento nos trâmites administra vos neste Regional quanto
a análise dos cursos das IES com referência a concessão de atribuições proﬁssionais, sendo necessário
destacar a iden ﬁcação do processo que trata de cursos na modalidade EaDs;
5. que não sejam concedidas atribuições provisórias aos formandos egressos dos cursos das
IES na modalidade EaDs nas áreas ﬁscalizadas pelo Sistema Confea/Crea, inclusive com polos noutra Unidade
da Federação;
6. que nas situações em que, eventualmente, a IES não apresentar a documentação
complementar solicitada neste documento, a Unidade de Gestão de Inspetoria deverá juntar no processo
documento referente a nega va e despacho do gestor que comprove a nega va da IES ou jus ﬁca va para a
não apresentação da documentação, para análise e avaliação pela Câmara Especializada per nente;
7. à Câmara Especializada competente o direito de solicitar novos documentos, além daqueles
descritos neste documento, bem como determinar eventual diligência “in loco” deste Regional junto a IES
para obtenção de informações detalhadas sobre o processo de formação de seus graduandos.
c) Jus ﬁca va:
O aumento no oferecimento de vagas em cursos de nível superior na modalidade Ensino a
Distância (EAD) no país, e a necessidade de informações prévias sobre a origem do curso mediante
documentação enviada pelas Ins tuições de Ensino, para que os proﬁssionais se registrem no Crea.
d) Fundamentação Legal:
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966
Resolução nº 1.012, de 10 de dezembro de 2005
Resolução nº 1.110, de 14 de dezembro de 2018
Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019
e) Sugestão de Mecanismos de ação:
Encaminhar à CEEP para conhecimento e sugerir o encaminhamento da presente
proposta à CEAP para análise e deliberação. Após o encaminhamento ao Plenário do Confea para
decisão.
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