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PLANO DE TRABALHO DA CEAP DO CREA-MS PARA O ANO DE 2019. 

Primeiramente introduz-se o embasamento legal e em seguida nosso 

planejamento. 

 

1. Missão da Comissão de Educação e Atribuição Profissional (CEAP) do 

CREA-MS  

A CEAP, instituída por meio do Regimento do Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia - CONFEA, por meio da Resolução 1.016 de 25 de agosto de 
2006, tem a finalidade de instruir os processos de registro profissional e de 
cadastramento institucional.  
 
Tem como objetivo a instrução de processos de cadastro de Instituições de 
Ensino (IE) e de seus respectivos cursos técnicos de nível médio (por enquanto 
apenas de técnicos agrícolas, os demais saíram para um novo conselho), de 
graduação, graduação tecnológica e pós-graduações, instruindo as Câmaras 
Especializadas e o Plenário do CREA-MS. 
 
De acordo com o Artigo 18 do Anexo III, da Resolução 1.016 de 25 de agosto 
de 2006, e atualizado no Art. 8 do anexo II da Resolução 1.073 de 19 de abril 
de 2106, são da competência da Comissão de Educação e Atribuição 
Profissional: 
 

Art. 8º Compete à Comissão de Educação e Atribuição Profissional, em 
relação aos procedimentos estabelecidos neste Regulamento: 
I – instruir os processos de registro profissional de acordo com os 

critérios e os procedimentos estabelecidos neste Regulamento, 
elaborando a análise do projeto pedagógico do curso do egresso; 

II – instruir os processos de cadastramento de instituição de ensino e 
de seus cursos regulares, de acordo com os critérios e os 
procedimentos estabelecidos neste Regulamento, determinando a 
realização de diligências necessárias; e 

III – elaborar seu regulamento, a ser encaminhado ao Plenário do 
Crea para aprovação. 

 
2. Legislação pertinente 

 Decreto-lei 23196/33 e 23569/33  
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Regulavam respectivamente o exercício profissional dos agrônomos, e o 
seguinte o dos engenheiros, arquitetos e agrimensores. Apesar das leis 
seguintes, elas nunca cancelaram estes decretos, então algumas coisas 
ainda podem ser usadas, como no 23196 dos agrônomos em que se cita 
que profissionais não podem ser formados por cursos de 
correspondência, extrapolando-se isso para cursos EAD.  

o  

 LEI Nº 5.194, DE 24 DEZ 1966 

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. 

 LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999. 

Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal. 

 RESOLUÇÃO n.º1.073 de 19 de abril de 2016 

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. 

 Lei 5.524 de 05 de novembro de 1968.  

Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível 
médio. 

 

 LEI Nº 13.639, DE 26 DE MARÇO DE 2018. 

Cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal 
dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos 
Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas – porem o 
dos técnicos agrícolas ainda não foi concretizado até a data da 
elaboração deste documento. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
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3. Objetivos específicos 

i. Divulgar as normas de cadastramento de instituição de ensino e de seus 
cursos regulares;  
ii. Promover o amplo acesso das IE ao CREA – MS por meio da CEAP e suas 
respectivas câmaras especializadas (CE), mediante o contato pessoal com 
seus membros ou por endereços eletrônicos; 
iii. Instruir os processos de cadastramento de instituição de ensino e de seus 
cursos regulares; 
iv. Dirimir dúvidas e resolver casos omissos decorrentes do cadastramento de 
instituição de ensino e de seus cursos regulares; 
v. Garantir o exercício do amplo direito de defesa àqueles processos que não 
foram atendidos aos critérios mínimos exigidos; 
vi. Atuar junto as IE para promover a aproximação destas com o CREA - MS; 
vii. Assegurar que as normas de cadastramento de instituição de ensino e de 
seus cursos regulares sejam cumpridas; 
viii. Manter informados os órgãos vinculados à CEAP (Plenário e Câmaras 
Especializadas, do CREA-MS), e Confea por meio dos representantes locais da 
CEAP. 
 
4. Ações 

i. Divulgação das normas de cadastramento de instituição de ensino e 
de seus cursos regulares; 

ii. Encaminhamento de material sobre as normas de cadastramento de 
instituição de ensino e de seus cursos regulares, contendo um check 
list dos documentos necessários e publicação no site do CREA-MS 
para facilidade de obtenção por parte dos coordenadores de 
curso e dirigentes de IE (instituição de ensino);  

iii. Publicação de check-list adicional para checagem se falta algo 
ainda quando do recebimento dos processos no DAR. Como o 
sistema CONFEA/CREA ainda não tem visitas de 
reconhecimento com o MEC, estamos solicitando inclusive os 
documentos enviados ao MEC para o reconhecimento do curso 
a ser registrado, bem como o relatório da comissão de visita do 
MEC; (exceto se for para simples consulta, não registro) 

iv. Fomentar a atualização anual dos projetos pedagógicos de 
cursos, ou a cada mudança de professores, disciplinas/ementas 
ou laboratórios da IE, orientando os dirigentes das IE; 

v. Divulgar proativamente aos dirigentes das IE a necessidade de 
consultarem o CREA-MS ao planejarem seus cursos para 
evitarem desgastes entre a IE e o CREA-MS e entre a IE e seus 
futuros egressos. Como é conhecido, o MEC decide os cursos e 
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suas diretrizes, as universidades tem sua autonomia para 
decidir o que ensinar, mas cabe ao CREA-MS definir o que se 
pode fazer com o que foi (ou não) ensinado (atribuições 
profissionais). Apesar do CREA não poder definir o que deve ser 
ensinado, ele pode e deve externar que se faltar algo o egresso 
terá restrições em suas atribuições – atualmente emuitos 
dirigentes confundem autonomia para ensinar com 
independência do exercício profissional, que não realidade é 
definido por lei ser responsabilidade do sistema CONFEA/CREA; 

vi. Realização de Encontro Técnico com as IE sobre as normas da 
CEAP e em específico sobre as normas de cadastramento de 
instituição de ensino e de seus cursos regulares;  
a. Promover o esclarecimento sobre as normas e modelos de 

formulários para registro da IE e dos cursos; 
b. Acompanhar as atividades, metas e ações do SECAI (Setor de 

Cadastramento e Acompanhamento de Instituições de 
Ensino) e CDIE (Colégio de Instituições de Ensino); 

vii. Promoção de eventos para discussão das novas DCN (diretrizes 
curriculares nacionais e seu impacto nos cursos da nossa área); 

viii. Serão realizadas ao menos 1 (uma) reunião por mês, e outras 
Extraordinárias sempre que necessário e justificado;  

ix. Ação contínua junto às Câmaras Especializadas e Plenário do 
CREA-MS visando correta tramitação de processos;  

x. Envio anual de relatório ao Plenário do CREA-MS das ações da 
CEAP junto as IE;  

xi. Buscar integração com as CEAP do Confea e dos demais CREAs.  
xii. Participação efetiva da CEAP junto à Coordenação Nacional das 

CEAPs dos CREAs visando uniformização de procedimentos;  
xiii. Participação efetiva nas reuniões do CREA Jr. MS;  
xiv. Levantamento das principais causas de problemas nos processos 

que aumentam o tempo de tramitação. 
xv. Solicitar recursos para viagem ao XLVII Congresso Brasileiro de 

Educação em Engenharia (COBENGE) e 2º Simpósio 
Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE a ser 
realizado em 2019 em Fortaleza, de 17 a 20 de setembro. Solita-
se viagem para 5 membros, para mebros da CEAP, um da 
câmara área de engenharia elétrica/mecânica, um da agronomia, 
e um da civil/ambiental/agrimensura.  

xvi. Solicitamos ainda recursos para 2 viagens à CEAP nacional. 
 

5. Considerações Finais 
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O presente Plano de Trabalho busca indicar as providências a serem adotadas 
pela Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP no cumprimento das 
metas estabelecidas para o período de 2019, o que é fundamental para uma 
atuação eficiente junto as IE. 
Visa também, propor as medidas que devem ser adotadas para a promoção das 
melhorias no processo de instrução da CEAP e estabelecer comunicação efetiva 
com as IE que resultam na melhoria da qualidade de ensino. 


