SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS
ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA QUÍMICA - CCEEQ
Brasília-DF, 21 a 23 de fevereiro de 2018
PROPOSTA Nº 04/2018 - CCEEQ
Assunto
Proponente
Destinatário
Item Plano de Ação

Workshop da CCEEQ - 2018
CCEEQ
Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP
Item 3

Os Coordenadores e Representantes de Plenário da Coordenadoria de Câmaras
Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ dos Creas reunidos no período de 21 a 23
de fevereiro de 2018, aprovam proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente
Existe um distanciamento entre as instituições de ensino e o Sistema Confea/Crea,
bem como a identificação da atividade básica das empresas do ramo da Engenharia
Modalidade Química como sendo de engenharia e o consequente registro no Sistema
Confea/Crea, existindo pluralidade de cursos nas diferentes áreas da engenharia modalidade
química.
b) Propositura
Realização de workshop nos dias 18 a 19 de outubro de 2018, das 8 às 18 horas,
em Curitiba- PR. O tema será “Consolidação da identidade da engenharia modalidade
química junto às Instituições de Ensino Superior – IES e entidades do sistema
CONFEA/CREA da Engenharia Modalidade Química”.
c) Justificativa
Tendo em vista que o objetivo principal do Sistema Confea/Crea é a defesa da
sociedade por meio da fiscalização das atividades profissionais dos engenheiros, a CCEEQ
propõe a realização de “Workshop” visando aproximar e consolidar a identidade da
engenharia modalidade química junto as instituições de ensino superior - IES e entidades do
sistema CONFEA/CREA da Engenharia Modalidade Química.
Para isso se faz necessário a aproximação do Sistema Confea/Crea junto aos
egressos das instituições de ensino superior e empresas do ramo da Engenharia Modalidade
Química, objetivando familiarizá-los com a legislação e a dinâmica do Sistema Confea/Crea.
d) Fundamentação Legal
Lei nº 5.194, de 1966;
Resolução nº 218, de 1973;
Resolução nº 241, de 1976;
Resolução nº 417, de 1998.
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e) Sugestão de Mecanismo
- Convite e custeio para participação de dois palestrantes;
- Convite aos representantes e alunos das instituições de ensino superior;
- Convite a empresas do ramo da Engenharia modalidade Química;
- Convite à Federação das Indústrias do Estado Do Paraná - FIEP;
- Convite às associações e entidades de classe;
- Convite aos fiscais do Crea-PR;
- Convite aos CREAs JR;
- Discussões e troca de ideias e experiências entre os membros da CCEEQ,
comunidade acadêmica, empresários, convidados, conselheiros e fiscais do Crea-PR e
profissionais que tenham interesse no assunto, através de mesas redondas e palestras.

_____________________________________
Eng. Alim. Marcelo Alexandre Prado
Coordenador Nacional da CCEEQ
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