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  Outros:                                                     

Assunto : Cadastramento do Curso Técnico em Informática
Interessado : Colégio Lemos de Castro

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 19 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

1.073/2016  do  Confea;  sendo  que  o  presente  curso  é  ministrado  pelo  COLÉGIO  LEMOS  DE
CASTRO;tendo a instituição de ensino anexado Laudo Conclusivo da Comissão  de Vistoria  Final  da
SEEDUC,  favorável  à oferta  do curso em tela,  às  fls  18 e 18 verso,  Processo E-03/10.202.540/2012,
indicado na consulta Proderj às fls 55;         

Considerando que a Instituição de Ensino apresentou sua Matriz Curricular com disciplinas cujos
conteúdos não estão relacionados, em sua maioria, aos aspectos hardware, que diz respeito à parte física de
um computador, e seus periféricos;

Considerando que a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea contempla o título
Técnico  em Informática  Industrial  e  não  o  Título  Técnico  em Informática;  considerando  o  perfil  de
formação padrão dos egressos, com indicação das competências, habilidades e atitudes pretendidas, no
presente curso, e que não contemplam, em sua maioria, s.m.j, aspectos de hardware, conforme a Decisão
Plenária PL-1466/2006; considerando que, após análise da Composição Curricular do Curso de Técnico
em Informática,  do  Conteúdo  Programático  do  mesmo,  incluindo  as  cargas  horárias  informadas  nas
Matrizes  Curriculares  da  Modalidade  Integrada  (fls  58  verso)  e  Modalidade  Concomitante  (fls  59),
verifica-se que, em sua maioria, os conteúdos estão relacionados à área de software; 

Considerando o disposto no § 1º do Art.5º do Anexo II da Resolução nº 1.073/16 Confea;
Considerando a Decisão Plenária PL- 1466/2006, que dispõe que, “considerando que a Resolução

nº 418, de 27 de março de 1998, que dispunha sobre o registro nos Creas e a fiscalização das atividades de
pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços de projeto, fabricação, instalação, manutenção e assistência
técnica de equipamentos de informática, computadores e periféricos, foi revogada pela Resolução nº 478,
de 27 de junho de 2003; considerando que a Resolução nº 478, de 2003, além de revogar a Resolução nº
418,  de  1998,  também  evidenciou  os  normativos  que  devem  ser  verificados  nos  procedimentos  de
fiscalização  relacionados  às  atividades  de  informática  ligadas  à  engenharia;  considerando  que  essas
atividades  de  informática,  segundo  entendemos,  são  pertinentes  aos  equipamentos  e  sistemas  de
informática,  de  processamento e comunicação de dados e de redes de computadores,  e o fato de tais
atividades serem ligadas à engenharia significa que devem ser observados seus aspectos de hardware;
considerando  que,  quanto  ao  registro  de  técnicos  em informática  conclui-se,  por  analogia,  que  estes
somente poderão registrar-se no Crea se o seu curso contemplar conteúdos relacionados, em sua maioria,
aos aspectos hardware, que diz respeito à parte física de um computador e de seus periféricos; 

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

Deliberou



Deliberação CED / RJ nº 42/2017

1. Pelo indeferimento do cadastramento do Curso de Técnico em Informática, ministrado pelo
Colégio  Lemos  de  Castro,  tendo  em vista  as  disciplinas  do  referido  curso,  em sua  maioria,  estarem
relacionadas à área de software, em discordância com o estabelecido na Decisão Plenária PL-1466/2006 do
Confea. 

2. Encaminhar à Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - para análise e deliberação.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2017.

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