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● Comissões Especiais                                     

● Comissão de Educação-CED

● Órgão de Suporte                                       

● Órgão Consultivo                                        
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[    ] Processo nº 

[    ] Protocolo nº  

[ X ] Outros:  VI Prêmio Crea-RJ de 

Trabalhos Científicos e Tecnológicos – 

Desclassificação  de  trabalho  de 

Mestrado 

Assunto : VI Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos – 
Desclassificação de trabalho de Mestrado

Interessado : Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ – Karolyn Resch de 
Moraes Santos

A  Comissão  de  Educação  -  CED,  do  Conselho  Regional  de  Engenharia  e 
Agronomia  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  reunida  na  sede  do  Crea-RJ,  no  dia  28  de 
novembro de 2017.

Considerando  o  disposto  no  regulamento  do  VI  Prêmio  Crea-RJ  de  Trabalhos 
Científicos e Tecnológicos;

Considerando o disposto no Art.3º do Regulamento em referência, o qual dispõe:
“Art.  3º  São  objetivos  do  VI  Prêmio  Crea-RJ  de  Trabalhos  Científicos  e 

Tecnológicos  valorizar,  reconhecer  e  divulgar  a  produção  acadêmica  das  áreas  da 
Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia, da Meteorologia, nos níveis médio e 
superior, mestrado e doutorado contribuindo para a criação tecnológica e inovadora de 
produtos, processos e serviços para a sociedade brasileira.”

Considerando a indicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro do trabalho 
de Mestrado da profissional Karolyn Resch de Moraes Santos, cujo tema é “Contenções em 
cortinas  com  ficha  descontínua  -  um  caso  de  obra  contemplando  instrumentação, 
modelagem numérica e métodos usuais de projeto.”

Considerando que com base no regulamento do VI Prêmio, o trabalho indicado foi 
desclassificado, tendo em vista a profissional não se encontrar com o registro profissional 
ativo junto ao Crea-RJ;

Considerando  que  a  profissional  em  referência  encontra-se  com  seu  registro 
interrompido conforme consulta ao sistema Corporativo do Crea-RJ desde 29/01/2016;

Considerando as argumentações apresentadas pela profissional quanto ao fato de 
encontrar-se desempregada, o que motivou a solicitação de interrupção do registro junto 
ao Crea-RJ;

Considerando a  mensagem eletrônica  enviada  pela  profissional  onde a  mesma 
informou que em caso de necessidade, entraria com a solicitação de reativação do seu 
registro profissional;

Considerando o disposto no Art.34 da Resolução nº 1.007/2003 do Confea, abaixo 
transcrito:

“Art. 34. É facultado ao profissional requerer a reativação de seu registro.
§ 1º A reativação do registro deve ser requerida pelo profissional por meio de 

preenchimento de formulário próprio, conforme Anexo I desta Resolução.”
Considerando que o evento está agendado para o dia 07 de dezembro de 2017;
Considerando a discussão do assunto pelos membros da Comissão de Educação, 
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após apresentação do item 1.4.1 da pauta, conforme solicitação da Coordenação.
Considerando  a  manifestação  favorável  a  reconsideração  da  desclassificação 

apresentada pelo Conselheiro Eng.º Eletricista Romulo Justino e pelo Conselheiro Eng.º 
Metalurgista Rafael  Oliveira da Mota e a abstenção da Conselheira Eng.ª Naval  Cládice 
Nobile Diniz.

Deliberou

1. Pela reconsideração da indicação realizada pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro-UERJ, quanto à indicação do trabalho da profissional Karolyn Resch de Moraes 
Santos, cujo tema é “Contenções em cortinas com ficha descontínua - um caso de obra 
contemplando  instrumentação,  modelagem  numérica  e  métodos  usuais  de  projeto”, 
condicionada à reativação do registro da mesma junto ao Crea-RJ, com base na Resolução 
nº 1.007/03 do Confea;

2.  Que  seja  realizado  contato  com a  profissional  indicando  a  necessidade  de 
reativação do seu registro profissional até a data de 04 de dezembro de 2017, tendo em 
vista a data de realização do evento.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017

Engenheira Naval Cládice Nobile Diniz 
Coordenadora da Comissão de Educação - CED-RJ
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