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Deliberação CEAP/MS N. 010/2021 
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 Processo nº  

 Protocolo nº  

Outros:  

V – Ordem do dia: 

a) Assuntos de Interesse Geral:  
001P – Tarefa n. 68920 – ORIGEM : OUVIDORIA-

CREA-MS – P2021/1810538.  

Assunto : Tarefa n. 68920 - P2021/1810538 

Interessado : OUVIDORIA-CREA-MS 

Para Setor : DAT 

 

A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL – CEAP, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – Crea-MS, no uso das 

atribuições, na 66ª Reunião Ordinária do dia 14/7/2021, após apreciar o expediente acima, 

 

DELIBEROU:  
 

Por responder a solicitação nos seguintes termos: 1) seja estabelecido um protocolo 

de ensino. Resposta: As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia são 

instituídas pela Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019. 2) que as matérias e avaliações no 

modelo EAD sejam fiscalizadas pelo Crea. Resposta: Em análise à legislação educacional vigente, 

verifica-se que o Sistema Confea/Crea não possui atribuição para fiscalizar as matérias e avaliações dos 

cursos de graduação em engenharia. Conforme o art. 45, § 4º, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro 

de 2017, o Ministério da Educação é o órgão responsável pelo reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos das IFES. Insta salientar que as Câmaras Especializadas dos Creas têm total 

autonomia e competência, estabelecidas por lei (art. 46 da Lei nº 5.194, de 1966), para, em função da 

análise da infraestrutura e do Projeto Pedagógico dos Cursos na modalidade EaD, estabelecer eventuais 

restrições de Atribuições, utilizando os mesmos critérios aplicados aos cursos presenciais. Portanto, é 

mediante a análise criteriosa do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso que as atividades 

profissionais são atribuídas aos egressos dos cursos, tanto os da modalidade EaD quanto os da 

modalidade presencial. 3) que o conselho desenvolva um modelo avaliativo para os alunos que 

fizeram o ensino EAD e Semipresencial. Resposta: Em análise à legislação educacional vigente, 

verifica-se que o Sistema Confea/Crea não possui atribuição para impor avaliações aos egressos dos 

cursos de graduação em engenharia. Conforme o art. 45, § 4º, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro 

de 2017, o Ministério da Educação é o órgão responsável pelo reconhecimento e renovação de  
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reconhecimento de cursos das IFES. 4) que no diploma venha escrito curso EAD, pois o curso 

necessita de conhecimento que é difícil de alcançar no modelo EAD. Resposta: Conforme art. 100 

do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, é vedada a identificação da modalidade de ensino na 

emissão e no registro de diplomas. 5) solicito resposta se o CREA tem adotado medidas e ou se 

existe alguma movimentação do conselho, a fim de proteger nossa classe de futuros 

“Engenheiros”. Resposta: O Crea-MS, por meio das Decisões PL/MS n. 130/2018 e PL/MS n. 

560/2019, publicou em seu site Nota Pública de Repúdio dos Cursos afetos ao Sistema Confea/Crea na 

modalidade EAD, que excedam mais de 20% (vinte por cento) da sua carga horária total nesta 

modalidade, buscando alertar a sociedade sobre a preocupação do Crea-MS com a qualidade formativa 

dos cursos de bacharelado em engenharia, agronomia e geociências oferecidos em modalidade 

“semipresencial” e “a distância” pelas instituições de ensino em Mato Grosso do Sul, que não têm 

buscado registro junto a este Conselho. No âmbito federal, o Confea instituiu o Grupo de Trabalho 

Educação a Distância e, por meio da Decisão PL-1768/2015, firmou entendimento quanto ao registro 

de cursos e de egressos dos Cursos de Graduação afetos ao Sistema Confea/Crea, na modalidade a 

distância. Consta da Decisão PL-1768/2015 a recomendação de que o Confea disponha de gestão nas 

instâncias competentes para que seja alterado o Decreto nº 5.773, de 2006, conferindo ao Sistema 

Confea/Crea as mesmas prerrogativas de outros Conselhos (área da Saúde e Ordem dos Advogados do 

Brasil), no que tange à Avaliação e ao Poder de Decisão referentes às solicitações de Autorização de 

Cursos Presenciais ou EaD, nas áreas da Engenharia e Agronomia, feitas pelas Instituições de Ensino 

junto ao MEC. Coordenou a reunião o Conselheiro Regional Eng. San. Amb. e Profº ANDERSON SECCO 

DOS SANTOS. Votaram favoravelmente os Senhores(as) Conselheiros(as) Regionais: MAURICIO 

FAUSTINO GONÇALVES, FRANCISCO JOSÉ STRAFORINI DA SILVA, ANDERSON SECCO DOS 

SANTOS e GUILHERME RANGEL DE LIMA. 

 

Campo Grande, 14/7/2021. 

 
 
 

Eng. San. Amb. Profº ANDERSON SECCO DOS SANTOS 

Coordenador da CEAP 

 


