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  Outros:                                              

Assunto : Cadastramento do Curso de Especialização em Engenharia de Produção

Interessado : Universidade Católica de Petrópolis

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  18  de 
setembro 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.3º 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  credenciada  conforme 

Portaria MEC nº 81/2014, assim como, encontra-se em tramitação a nova solicitação de 
recredenciamento, conforme e-MEC nº 201710800, de acordo com a consulta ao site do 
Ministério da Educação;

Considerando a Portaria nº 63/2012, relativa a criação do curso de Especialização 
em Engenharia Submarina, fls.37;

Considerando o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Engenharia de 
Produção,  contemplando  a  justificativa,  objetivos,  público  alvo,  requisitos  de  acesso, 
concepção do programa, grade curricular, duração do curso e ementário das disciplinas, 
atendendo ao disposto na Resolução CNE/CES nº 01/2007;

Considerando  que  o  curso  encontra-se  devidamente  cadastrado  no  e-MEC, 
conforme consulta realizada às fls.38, em atendimento à Instrução Normativa 01/2014 
SERES, sendo ministrado na Sede da Instituição de Ensino e nos Municípios do Rio de 
Janeiro e Macaé;

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 Produção, 
ministrado pela Universidade Católica de Petrópolis, na Sede da Instituição de Ensino e nas 
Unidades Rio de Janeiro e Macaé, sendo concedido aos egressos contemplados na vigência 
da Resolução nº 1.010/05 do Confea o título profissional de Especialista em Engenharia de 
Produção, o qual poderá ser acrescido ao título profissional já registrado, observando a 
necessidade de atendimento ao disposto no Art.9º da Resolução nº 1.010/05 Confea, que 
restringe a extensão ao âmbito da mesma categoria profissional, conferindo as atividades e 
competências aos egressos,  contempladas no Formulário  C,  constante do processo em 
referência. 2. Aos egressos oriundos a partir da vigência da Resolução nº 1.073 do Confea, 
as  atribuições  contantes  do  Art.  1º  da  Resolução  nº 235/75,  associadas  ao  Art.5º  da 
Resolução  nº  1.073/2016,  ambas  do  Confea,  restrita  as  atividades  de  Gestão  e 
Coordenação(Atividade  01),  Planejamento  (Atividade  02),  Avaliação  (Atividade  06), 
referentes aos métodos e seqüências de produção industrial em geral.

3. Encaminhar à Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalurgia para 
análise e deliberação, sendo em seguida encaminhado ao Plenário do Crea-RJ.

4. 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, 18 de setembro de 2017.

Engenheira Naval Cládice Nobile Diniz
Coordenadora da Comissão de Educação - CED-RJ

Membros CED/2017

Coordenador:
Engº Eletricista Jorge Luiz Bitencourt da Rocha 
(licenciado)

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

Conselheiro Regional – Suplente:
Meteorologista Alfredo Silveira da Silva


	Deliberação CED / RJ nº 61/2017
	Órgão de origem
	Comissões Especiais
	Comissão de Educação-CED
	Órgão de Suporte
	Órgão Consultivo
	Tipo de documento

	[ X ] Processo nº 2017500577
	[ X ] Protocolo nº 2017500577
	Outros:
	Assunto
	:
	Cadastramento do Curso de Especialização em Engenharia de Produção
	Interessado
	:
	Universidade Católica de Petrópolis
	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 18 de setembro de 2017.
	Considerando que a Instituição de Ensino encontra-se credenciada conforme Portaria MEC nº 81/2014, assim como, encontra-se em tramitação a nova solicitação de recredenciamento, conforme e-MEC nº 201710800, de acordo com a consulta ao site do Ministério da Educação;
	Considerando a Portaria nº 63/2012, relativa a criação do curso de Especialização em Engenharia Submarina, fls.37;
	Considerando o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Engenharia de Produção, contemplando a justificativa, objetivos, público alvo, requisitos de acesso, concepção do programa, grade curricular, duração do curso e ementário das disciplinas, atendendo ao disposto na Resolução CNE/CES nº 01/2007;
	Considerando o Relatório e Voto do Conselheiro Relator, que registra suas convicções.
	
	Deliberou
	1. Pelo Cadastramento do Curso de Especialização em Engenharia de Produção, ministrado pela Universidade Católica de Petrópolis, na Sede da Instituição de Ensino e nas Unidades Rio de Janeiro e Macaé, sendo concedido aos egressos contemplados na vigência da Resolução nº 1.010/05 do Confea o título profissional de Especialista em Engenharia de Produção, o qual poderá ser acrescido ao título profissional já registrado, observando a necessidade de atendimento ao disposto no Art.9º da Resolução nº 1.010/05 Confea, que restringe a extensão ao âmbito da mesma categoria profissional, conferindo as atividades e competências aos egressos, contempladas no Formulário C, constante do processo em referência. 2. Aos egressos oriundos a partir da vigência da Resolução nº 1.073 do Confea, as atribuições contantes do Art. 1º da Resolução nº 235/75, associadas ao Art.5º da Resolução nº 1.073/2016, ambas do Confea, restrita as atividades de Gestão e Coordenação(Atividade 01), Planejamento (Atividade 02), Avaliação (Atividade 06), referentes aos métodos e seqüências de produção industrial em geral.
	3. Encaminhar à Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalurgia para análise e deliberação, sendo em seguida encaminhado ao Plenário do Crea-RJ.
	4. 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, 18 de setembro de 2017.
	Engenheira Naval Cládice Nobile Diniz
	Coordenadora da Comissão de Educação - CED-RJ
	Membros CED/2017
	Coordenador:
	Engº Eletricista Jorge Luiz Bitencourt da Rocha (licenciado)
	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
	Conselheiro Regional – Suplente:
	Meteorologista Alfredo Silveira da Silva

