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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 04/2019 

Local: ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - VOLTA REDONDA/RJ 

Data:  17 de MAIO 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:  Antonio Carlos Soares Pereira - Eng. Eletricista 

REPRESENTAÇÃO: xxxxxxxxxxxxxxxxx                                 (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em Volta Redonda/RJ, no dia 17/05/2019, aprovam por maioria dos             

votos. 

 

  

Considerando: Que o ensino em Engenharia, Agronomia e Geociências, assim como todo            

ensino presencial, tem passado por grandes transformações nos últimos anos,          

principalmente com o surgimento e crescimento doi ensino EAD, semipresencial ou híbrido; 

 

Considerando: a existência de uma diretriz no âmbito do Confea com relação ao método de               

ensino à distância; 

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: ser uma realidade mercadológica e que a sua implantação compromete o            

aprendizado da Engenharia, devido ao pouco tempo que o estudante permanece em contato             

físico com as instalações e não esclarece ou omite a realização das aulas práticas, tanto nos                

laboratórios como no campo; 

 

Considerando: o fortalecimento do aprendizado acadêmico; 

 

Considerando: o comprometimento das Instituições de ensino com a sociedade na           

formação eficiente e eficaz de profissionais;  

 

Considerando: o aumento da competência relacionada com o aumento da grade horária            

presencial, pois existem disciplinas que dependem totalmente do conhecimento prático; 

 

Considerando: evitar a pulverização das modalidades da Engenharia, da Agronomia e da            

Geociências; 

 

Considerando: o comprometimento nos planos nacionais de desenvolvimento na energia,          

na ciência e Tecnologia, no Meio Ambiente, nos Recursos hídricos e na Agricultura, indo de               

encontro aos vários debates realizados com milhares de profissionais de todo o País em              

edições anteriores do CNP; 

 

Considerando: o comprometimento à valorização da atuação profissional, destacando que          

Engenheiros, Agrônomos e Geocientistas são protagonistas para o crescimento e          

desenvolvimento do País; 

 

Considerando: a implicação na formação de massa crítica para fomentar a participação de             

categoria em diálogos com as entidades, empresas, governantes, profissionais e a sociedade            

em geral; 

 

Considerando: a falta de compromisso das Instituições de Ensino no tocante mudança de             

exigência para a docência, incluindo a possibilidade de mestres, especialistas e profissionais            

de outros Conselhos se tornarem professores, sem a notória competência, caracterizando           

uma ingerência na autonomia acadêmica e administrativa das Universidades; 

 

Considerando: a regulamentar; 

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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Aprovam a Proposta de seguinte teor: Estabelecimento de Normas e Procedimentos           

para EAD - Ensino à distância, garantindo a melhoria da qualidade do ensino.  

O objetivo principal do Sistema Confea/Crea é defender as boas práticas dos profissionais             

da área à sociedade, através da valorização e regulamentação profissional. Cabe ao nosso             

Sistema alertar a sociedade sobre a preocupação com a qualidade formativa dos cursos de              

bacharelado em Engenharia, Agronomia e Geociências oferecidos nas modalidades EAD,          

semipresencial ou híbrido, e que podem não oferecer aos estabelecimentos a condição            

mínima para a aprendizagem. Por isso, faz-se necessário o estabelecimento de Normas e             

Gestão para que as disciplinas da grade curricular seja numa maioria de cunho presencial; 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

1ª) que seja editada Resolução ou Normativa do confea instruindo Regionais quanto à             

fiscalização na criação de cursos na área tecnológica, na modalidade de ensino à distância;              

2ª) que o Confea recomende às Câmaras Especializadas dos Regionais para estabelecerem            

parâmetros mínimos para as modalidades, observando os aspectos; 3ª) que seja definido o             

perfil do egresso de acordo com as diretrizes Curriculares Nacionais para as áreas de              

Engenharia, Agronomia e Geociências para o desenvolvimento de competências e          

habilidades; 4ª) recomendar às instituições de Ensino quanto à oferta de laboratórios            

especializados e espaços sejam em quantidade suficiente para o desenvolvimento das           

atividades práticas; 5ª) recomendar às instituições de Ensino quanto à oferta em quantidade             

suficiente de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades práticas; 6ª)           

recomendar as Instituições de Ensino para que as atividades desenvolvidas nos laboratórios            

devam ser ministrados por professor qualificado e habilitado na área; 7ª) que haja             

proporcionalidade entre o número de alunos e a estrutura disponibilizada; 8ª) que exista a              

garantia de que as atividades práticas como estágios e trabalhos de curso sejam orientados              

e/ou supervisionados de forma presencial e que ocorram durante o período de formação do              

estudante; 9ª) que preferencialmente cada tutor deva estar sob orientação de um professor             

da área e um número compatível de alunos supervisionados; 10ª) que as Instituições             

credenciadas deverão informar aos Creas seu calendário de atividades práticas e formação            

complementar (vistas técnicas, iniciação científica e tecnológica, extensão universitária,         

eventos científicos e atividades culturais entre outras); 11ª) que o Confea faça gestões junto              

ao Ministério da Educação demonstrando a preocupação das comunidades acadêmicas,          

científicas, tecnológicas e de inovação, com a aprovação apressada e pouco discutida            

publicamente dos cursos no método de Ensino à Distância; 12ª) que o Confea discuta com o                

auxílio das Coordenações da Educação sobre o tema, indagando como deverão ser esses             

cursos? Se ensinadas a distância? Quais existirão a presença do aluno? 13ª) que o Confea               

revogue o relatório final do grupo de trabalho Educação à Distância de 14/08/2015; 14ª)              

que o Confea recorra das ações judiciais impetradas. 

 

 

________________________________________ 

 Antonio Carlos Soares Pereira 

Eng. Eletricista 

 

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; 

 


