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  Outros:                                                       

Assunto : Cadastramento do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho

Interessado : UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

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 05 de junho 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 processo;

  Considerando o disposto no Art.3º da Resolução nº 1.073/16 Confea;
  Considerando o disposto no Art.4º do Anexo II da Resolução nº 1.073/16 Confea;

Trata  o  presente  processo  de  cadastramento  do  curso  de  pós-graduação  lato  sensu,  em  nível  de 
especialização, em Engenharia de Segurança do Trabalho, fundamentado no Capítulo I do Anexo II da Resolução  
nº 1.073/2016, do Confea.

Considerando  que  o  Formulário  B  encontra-se  preenchido  conforme  requerido  pela  Resolução  nº  
1.073/2016, do Confea; Considerando o Plano de Curso e a abordagem dos componentes curriculares;

Considerando as atribuições dispostas no art. 4.º da Resolução nº 359/1991, do Confea; Considerando a 
Decisão  Plenária  do  Confea,  PL-1599/2008,  de  03/11/2008,  a  qual  define:  “1)  Os  profissionais  das  áreas  
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, que exercerem a docência ensinando disciplinas profissionalizantes nos 
cursos de formação profissional, devem ser registrados no respectivo Regional, de acordo com sua formação  
profissional, conforme o que determina o art. 7º, alínea “d”, da Lei 5.194, de 1966.”;

Considerando a  Decisão  Plenária  nº  0459/2014,  do Confea,  que  esclarece  aos  Creas,  entre  outras 
coisas, que não deve ser condicionante para a aprovação do cadastramento da Instituição de Ensino e de seus 
respectivos cursos o registro dos docentes no Sistema Confea/Crea, bem como a apresentação de ART de cargo e  
função, e que, caso a Decisão Plenária nº 1599/2008 não esteja sendo cumprida por algum docente, a fiscalização 
deve ser dirigida para o caso concreto, no caso o profissional, mas sem prejudicar o cadastramento do curso  
como um todo; Considerando que o título “Engenheiro de Segurança do Trabalho” para os profissionais egressos 
deste  curso,  encontra-se  contemplado  na  Tabela  de  Títulos  Profissionais  do  Sistema  Confea/Crea,  anexa  à 
Resolução n.º 473/2002, do Confea;

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

1  -  Pelo  cadastramento  do  Curso  de  Especialização  em  Engenharia  de  Segurança  do  Trabalho, 
sugerindo o título de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO aos egressos do curso ministrado 
pela  Universidade Veiga de Almeida,  que,  de acordo com o anexo da Resolução n.º  473/2002,  do Confea, 
pertence ao Grupo 4 ESPECIAIS, Modalidade 2 ESPECIAIS, Nível 4 ESPECIALIZAÇÃO, código 424-01-00, 
conferindo as atividades e competências, pelo art. 4.º da Resolução nº 359/1991, do Confea; e, em seguida,  
encaminhar ao Plenário do Crea-RJ, para aprovação e, após o efetivo cadastramento do curso em referência, e 
inserção dos dados no Sistema de Informações Confea/Crea – SIC, que seja encaminhado ofício ao Confea nos 
termos da Decisão Plenária PL-1727/2014.

2 -  Encaminhar à  Câmara Especializada de Engenharia  de Segurança do Trabalho -  CEEST para 
análise 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, 05 de junho de 2017.

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

Membros CED/2017
Coordenador:
Engº Eletricista Jorge Luiz Bitencourt da Rocha

Conselheiro Regional – Efetivo:
Eng.º Eletricista Romulo Justino

Coordenador-Adjunto:
Eng.ª Naval Cládice Nobile Diniz

Conselheiro Regional – Efetivo:
Eng.º Mecânico Said Sérgio Martins Auatt

Conselheiro Regional – Efetivo:
Eng.º Metalurgista Rafael Oliveira da Mota
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