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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 01/2019 

Local: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPO GRANDE 

Data:  24 de abril de 2019. 

 
 

TEMA:  Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional 

Marque apenas 1 Eixo Referencial com um “X” 

EIXO REFERENCIAL: 
☐ Inovações tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de desenvolvimento econômico           

sob a ótica da Engenharia e da Agronomia. 

☐ Recursos naturais - O papel da Engenharia e Agronomia na utilização e aproveitamento de               

recursos naturais com sustentabilidade. 

☐ Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira sob a ótica da              

Engenharia 

X Atuação profissional - Os rumos da formação profissional da Engenharia e Agronomia             

Brasileiras.  

☐ Atuação de empresas de Engenharia - Governança das empresas de Engenharia e Agronomia              

Brasileiras 

 

PROPONENTE:  Luiz Rodrigues Freire - Eng° Agrônomo 

REPRESENTAÇÃO: Clube de Engenharia                     (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em EMR- Campo Grande/RJ, no dia 24/04/2019, aprovam por            

unanimidade. 

 

 

Considerando: A proliferação de cursos EAD, a nível de graduação e que não proporcionam              

a formação plena do profissional que se vale dessa facilidade. 

 

 

Observações: 

1) Quando se tratar de Proposta de alteração da legislação profissional, a mesma deverá conter, em anexo, minuta                 

de Resolução ou de Decisão Normativa, conforme o caso; 

2) Quando se tratar de Proposta que demande gestões junto a Órgãos Governamentais (Federal, Estadual ou               

Municipal) e a Entidade Privada, esta deverá, além dos requisitos essenciais, ser acompanhada de sugestão de                

minuta de expediente a ser remetido, especificando nome, cargo e endereço completos do destinatário; 

3) A proposta que não atender aos requisitos essenciais e às disposições acima estabelecidas não será sistematizada                

pela Comissão Organizadora Estadual conforme dispõe o § 2º do artigo 17 do anexo da Resolução 1.013 de                  

10/12/2005; 
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Considerando: Que a formação adequada do Engenheiro Agrônomo só pode ser obtida em             

cursos presenciais, pois o convívio entre os acadêmicos é essencial, para interagir social e              

politicamente no ambiente universitário. Que a sociedade não pode prescindir de sólida            

formação técnica e intelectual. 

 

Considerando: O parágrafo único do art. 1° do decreto 23196 de 12 de outubro de 1933                

que veda o exercício da profissão agronômica aos que fizerem curso por correspondência e              

que o EAD equivale ao mesmo. 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Que o Confea aprove Resolução que impeça o              

registro de Engenheiro Agrônomo egresso no curso EAD. 

 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

Aprovação de Resolução específica pelo plenário do CONFEA, impedindo o registro de            

Engenheiros Agrônomos que não tenham obtido sua graduação em curso presencial           

reconhecido pelo M.E.C . 

 

 

 

 

________________________________________ 

Luiz Rodrigues Freire 

Eng° Agrônomo Crea-RJ 

Observações: 

1) Quando se tratar de Proposta de alteração da legislação profissional, a mesma deverá conter, em anexo, minuta                 

de Resolução ou de Decisão Normativa, conforme o caso; 

2) Quando se tratar de Proposta que demande gestões junto a Órgãos Governamentais (Federal, Estadual ou               

Municipal) e a Entidade Privada, esta deverá, além dos requisitos essenciais, ser acompanhada de sugestão de                

minuta de expediente a ser remetido, especificando nome, cargo e endereço completos do destinatário; 

3) A proposta que não atender aos requisitos essenciais e às disposições acima estabelecidas não será sistematizada                

pela Comissão Organizadora Estadual conforme dispõe o § 2º do artigo 17 do anexo da Resolução 1.013 de                  

10/12/2005; 

 


