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[ X ] Processo nº 2016501289
[ X ] Protocolo nº  2016501289
  Outros:                                                       

Assunto : Cadastramento do Curso Técnico em Edificações
Interessado : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPOS - ITECAM

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 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  

1073/2016, do Confea, tendo a instituição de ensino anexado cópia da publicação no Diário Oficial do 
Estado  do  Rio  de  Janeiro,  de  25/08/2016,  às  fls.  44,  com  o  ato  autorizativo  da  SEEDUC  para  o 
funcionamento do curso Técnico em Edificação, confirmado pela consulta Proderj às fls. 90, do processo 
E-03/0044754/2014;        

Considerando  que  a  instituição  de  ensino  apresentou  matriz  curricular  com  disciplinas 
compatíveis com o curso Técnico em Edificação, com carga horária total de 1.320 horas, acrescidas de 300  
horas de estágio supervisionado, perfazendo um total de 1.620 horas, sendo que esta carga horária atende  
ao  disposto  no  atual  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos  definido  pela  Resolução  CNE/CEB  nº 
01/2014, que prevê carga horária mínima de 1.200 horas para Cursos Técnicos em Edificações, conforme 
matriz curricular apresentada às fls. 22;

Considerando a relação de docentes x disciplina x habilitação anexada, às fls 36;
Considerando o disposto no § 1º do Art.5º do Anexo II da Resolução nº 1.073/16 Confea;
Considerando que o título de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES para o profissional egresso deste 

curso,  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 cadastramento do CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, ministrado pelo INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE CAMPOS - ITECAM (Campos  dos Goytacazes-RJ),  sugerindo a  concessão aos 
egressos do Título: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, que de acordo com a Tabela de Títulos Profissionais, 
anexa à Resolução nº 473/2002, do Confea, pertence ao Grupo: 1 ENGENHARIA Modalidade: 1 CIVIL 
Nível:  3  TÉCNICO  DE  NÍVEL  MÉDIO,  sob  o  código  113-04-00,  conferindo  as  atividades  e  
competências,  pelo  art.  3.°,  art.  4.°  e  seu  §  1.º,  do  Decreto  nº  90.922/1985,  conforme  Resolução nº  
1.057/2014,  do  Confea,  e  o  especificado  na  Decisão  nº  PL-1.333/2015,  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 nº 1.073/2016, do Confea.

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