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[ X ] Protocolo nº  2016501448
  Outros:                                                       

Assunto : Cadastramento do Curso Técnico em Logística
Interessado : Centro Educacional Tecnológico

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 Res. nº 1073/16 do 

Confea; sendo que o presente curso é ministrado pelo Centro Educacional Tecnológico do Rio de Janeiro – 
CT-RIO. Considerando que a documentação foi apresentada conforme o Anexo II da Res. nº 1073/16 do  
Confea, tendo a instituição de ensino anexado cópia do Laudo Conclusivo da Comissão de Vistoria Final 
da  SEEDUC,  de  20  de  março  de  2016,  anexado  às  fls  07  e  08,  Processo  E-  03/10203678/2011  da 
SEEDUC;        

Considerando  que  a  Instituição  de  Ensino  apresentou  sua  Matriz  Curricular  com disciplinas 
compatíveis com o Curso Técnico em Logística, que consta no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – 
Resolução CNE/CEB nº  01/2014,  no  eixo  tecnológico “Gestão  e  Negócios”,  que prevê carga  horária 
mínima de 800 horas para Cursos de Técnico em Logística perfazendo o curso em análise 800 horas,  
conforme fls13;

Considerando a relação de docentes x disciplina x habilitação anexada às fls 21;
Considerando o disposto no § 1º do Art.5º do Anexo II da Resolução nº 1.073/16 Confea;
Considerando  que  o  conteúdo  programático  descrito  na  grande  maioria  das  ementas  das 

disciplinas do curso em tela não se encontra relacionado às atividades sujeitas à fiscalização do Sistema 
Confea/Crea. Considerando que o título de TÉCNICO EM LOGÍSTICA para o profissional egresso deste  
curso não se encontra contemplado na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, anexa à 
Resolução nº 473/2002 do Confea;

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

Deliberou

1.  Pelo  indeferimento  do  cadastro  do  curso  em  tela,  ministrado  pelo  Centro  Educacional 
Tecnológico  do  Rio  de  Janeiro  –  CT-Rio  e,  em  seguida,  à  CÂMARA  ESPECIALIZADA  DE 
ENGENHARIA CIVIL, para análise e decisão quanto ao indeferimento do cadastro do CURSO TÉCNICO 
EM  LOGÍSTICA,  tendo  em  vista  as  disciplinas  do  referido  curso,  em  sua  maioria,  não  estarem 
relacionadas às atividades abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2017.
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