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Assunto : Cadastramento do Curso de Especialização em Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis

Interessado : Universidade Iguaçu - UNIG

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 17 de julho de 2017.

 Considerando o disposto no §1º do Art.2º da Resolução nº 1.073/16 Confea, o  Parecer da Análise
Técnica, bem como os Formulários B e C anexos 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 que a Instituição de Ensino encontra-se recredenciada junto ao MEC conforme Portaria
MEC  nº  1318/1993,  estando  em  tramitação  a  nova  solicitação  de  recredenciamento,  conforme  e-MEC  nº
201366216, de acordo com a consulta ao site do Ministério da Educação;

Considerando a Portaria GR nº 2/2011, relativa a aprovação do curso de Especialização em Petróleo,
Gás e Biocombustíveis;

Considerando o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Petróleo, Gás e Biocombustíveis
contemplando: Justificativa; Objetivos do curso; Concepção do programa, destacando o Público-alvo informando
que o curso se destina a empresários, dirigentes, gerentes e demais profissionais de empresas relacionadas com o
setor de Petróleo e Gás, consultores especializados, especialistas em comércio exterior, profissionais de meio
ambiente, engenheiros, advogados, administradores e prestadores de serviços, graduados de maneira geral, que
atendam ou buscam atender ao setor de petróleo e gás, aproveitando o atual incremento das oportunidades do
setor no Brasil e no mundo;

Considerando as cargas horárias das disciplinas inerentes as disciplinas técnicas, com aderência às
atividades relacionadas ao Sistema Confea/Crea,  tais  como: Exploração de Petróleo,  Gás e  Biocombustíveis
(15h/a), Produção de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (15h/a), Química do Petróleo (15h/a), Refino do Petróleo
(21h/a), totalizando 66h/a;

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

Deliberou

1. Pelo indeferimento da solicitação de Cadastramento do Curso de Especialização em Petróleo, Gás e
Biocombustíveis, ministrado pela Universidade Iguaçu, na Sede da Instituição de Ensino, tendo em vista as
reduzidas  cargas  horárias  das  disciplinas  inerentes  as  disciplinas  técnicas,  com  aderência  às  atividades
relacionadas ao Sistema Confea/Crea, não sendo possível a definição de atribuições profisisonais aos egressos
do curso por terem caráter apenas informativo, assim como, em virtude do público alvo que abrange diversas
formações distintas da área da Engenharia.

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

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017.

Engenheira Naval Cládice Nobile Diniz
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: Conselheiro Regional – Efetivo:
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