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Introdução

A partir da Deliberação nº 007/2015-CEAP, e considerando a
realização do evento “Diálogo Confea/CNE-MEC – As engenharias na
perspectiva da demanda”, realizado em 15 de dezembro de 2014,
com a participação de representantes do Sistema Confea/Crea e do
sistema educacional brasileiro (Conselho Nacional de Educação e
Ministério da Educação) quando foi recomendado o delineamento de
estratégias para uma ação conjunta entre os organismos citados
para
discutir
sobre
diretrizes
curriculares,
educação
a
distância, harmonização de nomenclatura dos cursos e revalidação
de diplomas estrangeiros. Posteriormente, em atendimento ao
solicitado por representante do CNE, foi elaborado documento com
as propostas para discussão e gerou o presente Grupo de Trabalho.

Objetivo

O objetivo do grupo de trabalho é a elaboração de estudo e
sugestão de posicionamento do Confea referente a:
a) diretrizes curriculares;
b) harmonização de nomenclatura dos cursos; e,
c) revalidação de diplomas estrangeiros;
devendo ser feita a devida interação técnica com o CNE e demais
órgãos do MEC, conforme recomendado pela Decisão Plenária nº
0049/2015.
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Composição

O GT está constituído por 1 (um) Conselheiro Federal indicado pela
CEAP, e 4 (quatro) especialistas em educação relativa ao Sistema
Confea/Crea, a saber:
a) Conselheiro Federal Eng. Agrônomo Daniel Antônio Salati
Marcondes - coordenador;
b) Eng. Civil João Luis de Oliveira Collares Filho;
c) Eng. Agrônomo Kleber Souza dos Santos;
d) Eng. Mecânico Oswaldo Paiva Almeida Filho;
e) Eng. Eletricista Alfredo Marques Diniz

Desenvolvimento dos trabalhos:
Premissa básica: buscar interação com o CNE e demais
órgãos do MEC.

1ª reunião ordinária
O GT Formação Acadêmica e Profissional do Sistema
Confea/Crea foi instalado em 20 de agosto de 2015 na sede do
Confea, em Brasília-DF, quando foi:
- Eleito o Coordenador Adjunto do GT, o Eng. Civil João Luis
de Oliveira Collares Machado.
- Definido o plano de trabalho e as ações que seriam
desenvolvidas.
- Estabelecido o cronograma de execução das suas ações.
- Estabelecido o calendário das reuniões ordinárias.
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2ª reunião ordinária
Essa reunião foi cancelada devido a não haver, à época,
apreciação e deliberação do CD referente à aprovação do calendário
do GT.

3ª reunião ordinária
Os membros do GT se reuniram com o Coordenador da
Ceap, Conselheiro Federal Gustavo José Cardoso Braz, para alinhar
ações entre o GT e a Ceap.
Ainda, se dirigiram os membros ao Congresso Nacional para
tratativas com os Parlamentares acerca de projetos de lei em
trâmite nas duas casas legislativas quanto aos temas relacionados
ao ensino e atribuições profissionais.
Nessa reunião, foi iniciado o levantamento de títulos e
cursos afetos aos profissionais do Sistema Confea/Crea com vistas à
propositura de harmonização de suas nomenclaturas.

4ª reunião ordinária
No dia 11 de novembro, na parte de manhã, o GT se reuniu
com o Conselheiro Federal Eng. Agr. José Geraldo Baracuhy, e, na
parte da tarde, reunião com o Assistente da Ceap, Eng. Civil Fábio
Henrique Merlo, para discorrer sobre assuntos afetos ao GT, entre
os quais o Anteprojeto de Resolução nº 001/2015 – Alteração da
Resolução nº 1.010/2005.
A fim de debater os objetivos do GT de forma ampla, ficou
acertada entre os membros do GT que seria solicitada a presença, a
ser feita por meio de convite, de representantes das demais
coordenadorias de câmaras especializadas, para participarem das
reuniões.
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Foi ainda debatido o recente Termo de Reciprocidade
firmado entre o Confea e a Ordem dos Engenheiros de Portugal
(OEP) para mobilidade profissional entre os dois países e também a
acorso que envolve a mobilidade profissional no âmbito da Comissão
de Agrimensura, Agronomia, Arquitetura Geologia e Engenharia para
o Mercosul - Ciam.
Face à reunião agendada com o Conselheiro Luiz Roberto
Liza Curi, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação (CES/CNE), prevista para o dia 11/11/2015, os membros
do GT discutiram sobre os assuntos a serem levantados para o
debate com o Conselheiro.
Além desta reunião, a fim de coletar subsídios para os
trabalhos e pela interação técnica com o CNE e com o MEC, os
membros do GT requisitaram audiências com o Professor Dr. José
Fernandes de Lima, conselheiro e ex-presidente do CNE, e também
com o Presidente da Câmara de Educação Superior do CNE,
Conselheiro Erasto Fortes Mendonça e com a Secretaria de Educação
Superior – Sesu/MEC.
No segundo dia de reunião, dia 12 de novembro, na parte
da manhã, foi dada continuidade à discussão entre os membros do
GT a respeito dos assuntos a serem debatidos com o Conselheiro do
CNE Luiz Roberto Liza Curi.
Neste dia, às 19 horas, houve a reunião com este
Conselheiro. Discutiu-se o foco do GT com as questões de regulação
e avaliação dos cursos da Engenharia e Agronomia.

5ª reunião ordinária
Na quinta reunião do GT (dias 9 e 10 de dezembro), no dia
9 de dezembro, os membros discutiram acerca do Anexo da
Resolução nº 473, de 2002. Na oportunidade, o GT reuniu-se com a
Gerente da Gerência de conhecimentos Institucionais – GCI
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Wanessa Borges, que relatou como se encontrava o anteprojeto de
alteração desta resolução.
No final da tarde do dia 9 de dezembro, os membros do GT
se deslocaram até a sede do CNE para fins de participação de
reunião pré-agendada com os Conselheiros do CNE, sendo uma com
Conselheiro José Fernandes de Lima e a outra com os Conselheiros
Erasto Fortes Mendonça (Presidente da Câmara de Educação
Superior), Luiz Roberto Liza Curi, Paulo Monteiro Vieira Braga
Barone e Joaquim José Soares Neto. O diálogo com os conselheiros
deu início às tratativas para a formalização de entendimentos
quanto aos pedidos de criação de novos cursos afetos ao Sistema
Confea/Crea e Mútua e que será mais salutar a continuidade dessas
reuniões com a participação dos atuais membros do GT, contando
com as contribuições dos Coordenadores de Câmaras Especializadas
e dos Conselheiros Federais.
No dia 10 de dezembro, houve a discussão sobre o
desdobramento da reunião com o CNE do dia anterior, além da
necessidade de marcar novas agendas com reuniões a serem
realizadas com o CNE, Seres/MEC, Sesu/MEC e Inep.
Ainda, o Coordenador em exercício solicitou cópia completa
do Processo CF-2545/2014, este referente ao anteprojeto de
alteração da Resolução nº 473, de 2003 – Tabela de Títulos, sendo o
pedido atendido.

6ª reunião ordinária
Em sua sexta reunião, dando continuidade aos objetivos do
GT, foram retomados os trabalhos com vistas à harmonização de
nomenclatura de títulos e cursos, além de posicionamento sobre
necessidade de revisão de diretrizes curriculares nacionais.
Assim,
duas
coordenadorias
já
apresentaram
posicionamentos preliminares. A CCEEC observa necessidade de
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alteração das diretrizes curriculares da Engenharia Civil, conforme
proposto em proposta em reunião desta coordenadoria para
implantação do GT Diretrizes Curriculares da Engenharia Civil, a ser
implantado conforme Decisão Plenária nº 0953/2014. Já a CCEAGRO
posicionou-se pela padronização da nomenclatura de cursos para
“Agronomia” (substituindo-se a nomenclatura de alguns cursos
denominados
Engenharia
Agronômica),
título
“Engenheiro
Agrônomo” e manutenção das atuais diretrizes curriculares
nacionais para os cursos de Agronomia (conforme Decisão Plenária
nº 1060/2014).
Na oportunidade, retornou o Conselheiro Federal Daniel
Antônio Salati Marcondes, coordenador deste GT, que estava
licenciado e agora ocupa a posição de Conselheiro Federal efetivo,
que por sua vez avaliou a apresentação dos trabalhos desenvolvidos
até então e ratificou a necessidade de manutenção do foco do GT e
reconheceu as justificativas para a ampliação do prazo de
funcionamento do GT face ao necessário envolvimento com o CNE e
MEC e também a necessidade de colaboração das coordenadorias do
Sistema Confea/Crea.

Conclusão
A
formação
acadêmica
atual
traz
exigências
de
competências
que
privilegiam,
além
do
conhecimento
profissionalizante, outras áreas de atuação.
Dada a grande abrangência do tema, existe a necessidade
de prorrogar o prazo do presente GT para ouvir os representantes
das Coordenadorias bem como assegurar a continuidade dos
trabalhos com os representantes da CNE e do MEC.
O status atual dos trabalhos apresenta a base para um
avanço eficaz nas interações técnicas previstas no cronograma e
ações de trabalho aprovados.
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Assim sendo, assente em tais premissas e tendo em vista o
conteúdo do presente relatório bem como a necessidade de
interação com os representantes do CNE e MEC, urge a prorrogação
do funcionamento do presente GT por mais 150 (cento e cinquenta)
dias.

Brasília, 14 de janeiro de 2016.

Eng. Agr. Daniel Antônio Salati Marcondes

Eng. Civil João Luís de O. Collares
Machado

Coordenador
Coordenador Adjunto

Eng. Mec. Oswaldo Paiva Almeida Filho
Eng. Eletric. Alfredo Marques Diniz

Eng. Agr. Kleber Souza dos Santos
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