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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 07/2019 

Local: SUPERVIA - RIO DE JANEIRO/RJ 

Data:  10 de JUNHO 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:  Eng. Mecânico JORGE SARAIVA DA ROCHA 

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

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos no Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/06/2019, aprovam por maioria dos              

votos. 

  

  

Considerando: Os cursos a distância são uma realidade e estão disciplinados pelo ministério da              

Educação. 

 

 

Considerando: Caso os mesmos não estejam cumprindo o disciplinado pelas normas, cabe            

denunciar aos órgãos oficiais de educação para que fiscalizem os mesmos e não se tornem alvo                

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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de exploração financeira por aproveitadores, como ocorreu em passado recente com os cursos             

técnicos de segundo grau. 

No entanto não compete ao Conselho, de forma generalizada não aceitar os egressos de tais               

cursos, colocando todos como descumpridores das normas que os regulam. 

Portanto é necessário que o CONFEA normatize o registro dos egressos de tais cursos,              

disciplinando os documentos que os Regionais devem exigir para concessão de registro e não              

simplesmente deixar de apreciar os pedidos de tais cursos. 

 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Fiscalizar os cursos EAD das instituições de ensino              

que tenham laboratórios. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

JORGE SARAIVA DA ROCHA 
 Eng. Mecânico  

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; 

 


