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Assunto : Cadastramento do Curso Técnico em Refrigeração e Climatização
Interessado : Escola Técnica Sandra e Silva

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 20 de março de 2017.

Considerando o  disposto  no  §1º  do  Art.2º  da  Resolução nº  1.073/16 Confea,  o   Parecer  da 
Análise Técnica, bem como o Formulário B anexo ao mesmo;

Considerando o  disposto  no  Art.4º  da  Resolução nº  1.073/16  Confea  e  a  Tabela  de  Títulos 
constante na Resolução nº 473/02 do Confea;

Considerando o disposto no Art.4º do Anexo II da Resolução nº 1.073/16 Confea;
Considerando  que  a  documentação  foi  apresentada  conforme  o  Anexo  II  da  Resolução  nº  

1.073/2016, do Confea, tendo a instituição de ensino anexado Laudo Conclusivo favorável à oferta do 
curso em tela, às fls 56, processo E-03/007/3525/2016, confirmado pela consulta Proderj, às fls 13, a partir  
de  solicitação  de  cadastramento  do  Curso  Técnico  em  Refrigeração  e  Climatização  no  Crea-RJ,  
protocolizada  em 23/11/2016,  sob  número  de  processo  2016501449,  ministrado  pela  Escola  Técnica 
Sandra e Silva, situada na Rua Bittencourt Sampaio, n.º 10, Ramos, Rio de Janeiro-RJ;        

Considerando a relação de docentes x titulação x disciplinas, às fls 50; Considerando que na 
terceira edição do catálogo, o Curso Técnico em Refrigeração e Climatização também está incluído, e que 
ficou instituído como período de transição para vigorar o catálogo o prazo até 31/12/2015 e, portanto, o  
requerimento do cadastramento do curso de Técnico em Refrigeração e Climatização, protocolizado na  
data de 23/11/2016, está contemplando a versão mais atual do catálogo, que confirma a denominação do 
Curso de REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO no eixo tecnológico Controle de Processos Industriais; 

Vem sugerir, s.m.j,  a inclusão do título constante na Tabela de Títulos anexa à Resolução nº 
473/2002 do Confea, Técnico em Refrigeração e Climatização, melhor adequando o título dos egressos aos 
cursos ministrados no país com a denominação Técnico em Refrigeração e Climatização. Ressaltamos que 
a análise curricular do curso é necessária para solicitação de inclusão de título, conforme determina a 
Decisão Plenária 423/2005, do Confea, entretanto, não foi feita porque não se trata de inclusão de um título 
totalmente novo na Resolução nº 473/02 Confea, e sim, a inclusão de um título por melhor adequação ao 
que está previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos atualmente vigente.

Considerando o disposto no § 1º do Art.5º do Anexo II da Resolução nº 1.073/16 Confea;
Considerando  a  relação  de  docentes  x  formações  profissionais  x  disciplinas,  às  fls.  50;  

Considerando que a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea contempla o título Técnico 
em Refrigeração e Ar Condicionado, para onde deve convergir o título profissional concedido aos egressos  
do Curso Técnico em Refrigeração e Climatização ora analisado, visando a não prejudicar aos egressos do 
curso;  Considerando  que,  com  base  nas  Deliberações  CED/RJ  nº  023/2016  e  CED  nº  038/2016 
,respectivamente de 10/03/2016 e 18/04/2016, na Resolução nº 1073/2016 do Confea, e ainda, no Parecer 
nº  103/2016  -  SUCON/Crea-RJ  de  13/06/2016,  ficou  orientado  que  quando  da  aprovação  do 
Cadastramento de Cursos seja consignada a dispensabilidade de reapreciação de Cadastramento de curso 
idêntico, apenas pelo fato de vir a ser ministrado em outra unidade da Instituição de Ensino;

Considerando o Relatório e Voto do Conselheiro Relator, que registra suas convicções. 

Deliberou
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1.  Pelo  cadastramento  do  CURSO  TÉCNICO  EM REFRIGERAÇÃO  E  CLIMATIZAÇÃO, 
ministrado pela Escola Técnica Sandra e Silva, que de acordo com a Tabela de Títulos Profissionais, anexa 
à Resolução nº 473/2002 do Confea, pertence ao Grupo Engenharia, Modalidade Mecânica e Metalúrgica,  
Nível Técnico de Nível Médio, conferindo aos egressos o título profissional de Técnico em Refrigeração e 
Ar Condicionado sob o código 133-19-00, conferindo as atividades e competências, com base nos arts. 3.º  
e 4.° do Decreto 90.922, de 6 de fevereiro de 1985 (exceto parágrafos 1.º, 2.º e 3.º do art. 4.º), conforme 
disposto nos arts. 4.º, 5.º e 6.º da Resolução nº 1.073/2016 do Confea, consignando a dispensabilidade de 
reapreciação de cadastramento de curso idêntico, quando o mesmo vir a ser ministrado em outra unidade 
da Instituição de Ensino, conforme Parecer nº 103/2016 da SUCON - Crea-RJ e a Resolução 1073/2016 do 
Confea. Após a apreciação deste requerimento pela Comissão de Educação, encaminhamos este Parecer à 
Subprocuradoria Jurídica – SUJUD deste Conselho Regional, a fim de analisar o arrazoado que propomos  
como fundamentação para a inclusão do Título Técnico em Refrigeração e Climatização na Tabela de  
Títulos anexa à Resolução 473/2002 do Confea, em função do desacordo do Título Profissional Técnico 
em Refrigeração e Ar Condicionado com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos atualmente em vigor.  
Após  a  análise  da  SUJUD,  encaminhar  o  presente  parecer  à  Câmara  Especializada  de  Engenharia 
Mecânica do Crea-RJ, e, após, para a apreciação do Plenário do Crea-RJ, e, posteriomente que seja dado 
prosseguimento  ao  cadastramento  do  curso  pelo  Setor  de  Registro  e  Cadastro  do  Crea-RJ.  Após  a 
efetivação  do  cadastramento  do  curso  pelo  Setor  de  Registro  e  Cadastro  do  Crea-RJ,  encaminhar  o 
presente Parecer ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para análise e decisão quanto à inclusão 
do Título Refrigeração e  Climatização na Tabela  de Títulos  anexa à  Resolução 473/2002 do Confea,  
conforme fundamentação descrita neste parecer.

2. Encaminhar  à Câmara Especializada de Mecânica -  CEEM do Crea-RJ, para apreciação e 
decisão, sendo em seguida encaminhado ao Plenário.

3. Após o efetivo cadastramento do curso em referência, e inserção dos dados no Sistema de 
Informações  Confea/Crea  –  SIC,  encaminhar  ofício  ao  Confea  nos  termos  da  Decisão  Plenária  PL-
1727/2014.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2017.

Engenheiro Eletricista Jorge Luiz Bitencourt da Rocha
Coordenador da Comissão de Educação - CED-RJ
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