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Assunto : Cadastramento do Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia
Interessado : Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

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;
  Considerando o disposto no Art.4º do Anexo II da Resolução nº 1.073/16 Confea;

Considerando a Deliberação nº 166, de 09/12/2011, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de 
Bacharelado em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ;

Considerando o Projeto  Pedagógico  do Curso,  contendo:  nível  de formação;  concepção;  objetivos 
gerais e específicos; finalidades gerais e específicas; estrutura acadêmica, com duração indicada em períodos 
letivos (matriz curricular), turno: integral, número máximo de alunos por turma; número de vagas oferecidas por  
período letivo, e regime em períodos escolares (semestral); conteúdo programático das disciplinas e atividades  
acadêmicas obrigatórias, complementares e optativas, com as respectivas cargas horárias e bibliografia básica 
adotada; título acadêmico concedido; Considerando que o curso atende à carga horária mínima estabelecida pela  
Resolução CNE/CES nº 2/2007, pois perfaz um total de 4.510 horas, sendo 60 horas de trabalho de conclusão de 
curso, 200 horas de estágio supervisionado e 200 horas de atividades acadêmicas complementares; Considerando 
a relação de docentes, às fls. 345;

Considerando que o título de "Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo" não se encontra contemplado na 
Tabela  de  Títulos  Profissionais  anexa  à  Resolução  nº  473/2002,  do  Confea,  e  não  vislumbramos  qualquer 
convergência com os títulos existentes; Considerando as instruções dispostas na Decisão Plenária nº 0423/2005, 
do Confea,  que  aprova  a  sistemática  para  inserção  de novos  títulos  profissionais  e  de  títulos  existentes  no  
cadastro dos Conselhos Regionais na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea; Considerando a  
Deliberação nº 210/2016-CEAP relativa à inserção do título de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura na 
Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea;

Considerando a Tabela de Títulos constante na Resolução nº 473/02 do Confea; 
Considerando  a  Deliberação  nº  210/2016-CEAP  relativa  à  inserção  do  título  de  Engenharia 

Cartográfica e  de Agrimensura  na  Tabela  de Títulos  Profissionais  do Sistema Confea/Crea;  Considerando a 
Deliberação nº 825/2013 - CEAP, que esclarece aos Creas que o título e as atribuições a serem concedidas deve 
ser em função da análise do projeto pedagógico;

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

1.Pelo cadastramento do Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia, sugerindo o título de 
ENGENHEIRO AGRIMENSOR aos egressos do curso ministrado pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, que, de acordo com a Tabela de Títulos Profissionais, anexa à Resolução 473/2002, do Confea, pertence 
ao Grupo: 1 ENGENHARIA, Modalidade: 6 AGRIMENSURA, Nível: 1 GRADUAÇÃO, sob o código 161-02-
00, conferindo as atividades e as competências, com base no art. 4.º da Resolução nº 218/1973, do Confea, nos  
termos do art. 6.º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, até definição pelo Confea de Normativo e Título 
específico aos egressos de curso análogo, conforme Deliberação CEAP nº 210/2016, quando então deverá ser  
revisada as atribuições e o título profissional.

2. Encaminhar a Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura - CEAgri do Crea-RJ, para 
apreciação e decisão, sendo em seguida encaminhado ao Plenário do Crea-RJ.

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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