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[ X ] Processo nº 2017500666

[ X ] Protocolo nº  201770062392

  Outros:                                              

Assunto : Cadastramento do Curso de Engenharia Civil

Interessado : FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS DO RIO DE JANEIRO

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 o Formulário B anexo 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 a Publicação da Portaria nº 123/2011, de 14 de janeiro de 2011, 

relativa a autorização do curso de Engenharia Civil, ministrado na Sede da Instituição de 
Ensino,  assim  como,  da  Portaria  312/2013,  relativa  a  mudança  do  endereço,  e 
considerando a Portaria Normativa nº 40 artigo 63 - MEC, que autoriza exclusivamente 
para fins de expedição e registro de diplomas as IES que pediram reconhecimento dentro 
do  prazo,  e  a  comprovação  da  solicitação  de  reconhecimento  através  do  e-mec  nº 
201604543;

Considerando o Projeto Pedagógico do Curso, contendo: apresentação; requisitos 
de acesso; organização curricular; perfil do egresso; estágio; atividades complementares, 
ementário das disciplinas e corpo docente, o qual atende à carga horária mínima de 3.600 
horas;

Considerando a Resolução nº 1.073/2016, do Confea, em vigor desde 22 de abril 
de 2016, a qual regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de 
atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de 
fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia, em especial 
o disposto nos arts. 10 e 11 do Normativo em referência;

Considerando a Tabela de Títulos constante na Resolução nº 473/02 do Confea; 
Considerando  que  após  consulta  realizada  junto  ao  e-MEC  foi  identificado  a 

alteração da denominação da Instituição de Ensino para FACULDADE DO RIO DE JANEIRO, 
conforme descrito no processo de Cadastramento da Instituição de Ensino, protocolado sob 
o nº 2017500725;

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

1 - Pelo Cadastramento do Curso de Engenharia Civil, ministrado pela FACULDADE 
DO RIO DE JANEIRO, na Sede da Instituição de Ensino, sendo concedido aos egressos o 
título profissional de Engenheiro Civil,  sob o código 111-02-00, que,  de acordo com a 
Tabela de Títulos Profissionais, anexa a Resolução nº 473/2002, do Confea, pertence ao 
Grupo Engenharia, Modalidade Civil,  conferindo aos egressos portadores de diploma ou 
certificado, as atividades do § 1.º do art. 5.º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, 
referentes às atribuições constantes no artigo 7.º da Resolução nº 218/1973, do Confea, 
nos termos do art. 6.º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea.

2. Encaminhar à Câmara Especializada Civil para análise e deliberação, sendo em 
seguida encaminhado ao Plenário do Crea-RJ.

3. Após o efetivo Cadastramento da Instituição e inserção dos dados no Sistema 
de Informações Confea/Crea – SIC, encaminhar ofício ao Confea nos termos da Decisão 
Plenária nº 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
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