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Decisão

A CEEMM / CÂMARA ESPEC. ENG. MECÂNICA E METALÚRGICA - CEEMM - do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR - em sua sessão ordinária nº 339 realizada em
23/01/2019 sob a coordenação do(a) Senhor(a) Conselheiro(a) MARCELO ZAN, após análise,
discussão e votação do documento em questão, considerando:

Trata-se de solicitação de cadastramento provisório do curso de Engenharia Mecânica, ofertado pela instituição
de ensino denominada Faculdade Educacional de Araucária, em Araucária.

Além de requerimento específico assinado por João Almir Soares (fls. 02), também foi apresentado o Formulário
B preenchido com as informações específicas relativas ao projeto pedagógico do curso (fls. 03), o requerimento
de cadastramento provisório de curso (fls. 04), a relação de egressos do curso de Engenharia Mecânica (fls. 05
a  10),  o  print  do  e-MEC  relativo  ao  processo  nº  201714162  (fls.  11)  e  o  Projeto  Pedagógico  Curso  de
Engenharia Mecânica (fls. 12 a 74).

Das informações preenchidas no Formulário B, destaca-se o conteúdo a seguir:
1.1. Denominação do curso: ENGENHARIA MECANICA
Campus: ARAUCÁRIA
Modalidade de ensino: PRESENCIAL
Nível do curso: GRADUAÇÃO PLENA
Título Acadêmico concedido: ENGENHEIRO MECÂNICO
Carga Horária Total: 3620

1.4. Estrutura acadêmica do curso
Integralização em períodos letivos - Período mínimo: 10
Integralização em períodos letivos - Período máximo: 50
Turnos: NOTURNO
Número máximo de alunos por turma: 50
Número de vagas oferecidas por período letivo: 100
Regime em períodos escolares: SEMESTRAL

Com relação ao reconhecimento do curso, é necessário  destacar que não foi  apresentado o respectivo ato
expedido pelo sistema oficial de ensino brasileiro e publicado na imprensa oficial.

Em consulta ao print do e-MEC relativo ao processo nº 201714162 (fls. 11), verificou-se que o referido processo
representa o Ato Regulatório de "Reconhecimento de Curso", o qual se encontra no estado atual "Em análise",
conforme consulta ao cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior, base de dados oficial e
única de informações relativas às Instituições de Educação Superior - IES e cursos de graduação do Sistema
Federal de Ensino.

Por  essa  razão,  e  considerando  que  a  colação  de  grau  da  primeira  turma  já  ocorreu,  foi  apresentado  o
requerimento para cadastramento provisório de curso.

Quanto ao Projeto Pedagógico Curso de Engenharia Mecânica, cabe destacar o seguinte conteúdo:
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7. PERFIL DO EGRESSO (fls. 22-v e 23)
"A  indústria  brasileira  passa  por  grandes  transformações  tecnológicas,  culturais,  éticas  e  de  conceitos  de
produtividade, para tornar-se competitiva e concorrer no mercado interno e mundial, cada vez mais exigentes
quanto à qualidade, diversidade e custo dos produtos.
O curso de Engenharia Mecânica da Facear capacita o egresso para realizar projetos de desenvolvimento de
sistemas,  produção  e  produtos,  além de  manufatura  de  máquinas,  equipamentos,  instalações  da  indústria
mecânica.  Propicia  condições  de  realizar  simulação  numérica  e  experimentação  de  protótipos,  estudo  dos
materiais empregados na construção de máquinas e equipamentos, supervisão e administração dos processos
de  fabricação,  montagem e  manutenção,  bem  como  permite  o  trabalho  na  administração  da  produção  e
gerenciamento de sistemas da qualidade.
Dessa forma, o egresso do Curso de Engenharia Mecânica poderá ser capaz de absorver e desenvolver novas
tecnologias e de atuar crítica e criativamente na identificação das necessidades sociais e no desenvolvimento
sustentado  da  região  e  do  país.  Um profissional  apto  a  resolver  problemas  tecnológicos,  considerando  os
aspectos éticos, humanísticos, econômicos, políticos, sociais e ambientais que os envolvem.
Formar a pessoa tem sido um grande desafio humano, pois se de um lado existe a necessidade de assimilação
dos avanços científicos da humanidade, de outro,  existe a necessidade de compatibilizar  tais  avanços com
códigos de ética e uma nova formação humanista. A engenharia demanda este tipo de transformação, ou seja,
não investir apenas na formação técnica do egresso, mas buscar umperfil profissional capaz de agir junto às
outras especialidades.  A partir  deste contexto,  deverão ser as  competências  (conhecimentos,  habilidades e
atitudes) desejáveis para oprofissional engenheiro(a) mecânico (a) no exercício da sua profissão:
I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;
II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
IX - atuar em equipes multidisciplinares;
X - compreender e aplicar a ética e responsabilidades profissionais;
XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional."

9. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA (fls. 24-v a 26):
(...)
9.1. GRADE CURRICULAR
Noções de Engenharia Mecânica 30h/a
Técnicas de Comunicação 30 h/a
Metrologia I 60 h/a
Materiais e Construção Mecânica 60 h/a
Química Geral e Aplicada à Engenharia 60 h/a
Desenho Técnico Mecânico 60 h/a
Calculo I 60 h/a
Metrologia II 60 h/a
Geometria Analítica e Vetores 30 h/a
Desenho Técnico Mecânico no Computador 60 h/a
Álgebra Linear 60 h/a
Projeto Integrador I 30 h/a
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Calculo II 60 h/a
Fisica I 60 h/a
Projeto Informatizado de Engenharia Mecânica 60 h/a
Mecânica Geral 30 h/a
Resistência dos Materiais I 60 h/a
Projeto Integrador II 30 h/a
Legislação, Ética e Sociedade 30 h/a
Cálculo III 60 h/a
Física II 60 h/a
Resistência dos Materiais II 60 h/a
Gestão da Qualidade 30 h/a
Ergonomia e Segurança no Trabalho 30 h/a
Projeto Integrador III 30 h/a
Mecânica dos Sólidos 30 h/a
Física III 60 h/a
Cálculo Numérico 60 h/a
Tecnologia de Fabricação Mecânica-Usinagem 60 h/a
Elementos de Máquinas I 60 h/a
Projeto Integrador IV 30 h/a
Elementos de Máquinas II 60 h/a
Eletrônica 30 h/a
Optativa I 60 h/a
Processos Metalúrgicos: Soldagem e Fundição 60 h/a
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos 60 h/a
Mecanismos e Dinâmica das Máquinas 30 h/a
Projeto Integrador V 40 h/a
Mecânica dos Fluidos 60 h/a
Sistemas Integrados de Produção 60 h/a
Termodinâmica e Sistemas Térmicos 60 h/a
Eletrotécnica 30 h/a
Processos de Conformação 30 h/a
Sistemas Mecânicos e Eletromecânicos 30 h/a
Projeto Integrador VI 40 h/a

Transferência de Calor 60 h/a
Vibrações Mecânicas 60 h/a
Sistemas Térmicos de Potência 60 h/a
Tópicos Especiais em Eng. Mecânica 30 h/a
Automação e Controle 60 h/a
Projeto Integrador VII 40 h/a
Motores de Combustão Interna 60 h/a
Sistemas de Ventilação, Refrigeração e Ar Condicionado 60 h/a
Estágio Supervisionado I 150 h/a
Trabalho de Conclusão do Curso I 150 h/a
Planejamento e Controle da Produção 30 h/a

Controle de Sistemas Dinâmicos 60 h/a
Tecnologias Sustentáveis e Meio Ambiente 30 h/a
Estágio Supervisionado II 150 h/a
Optativa II 30 h/a
Administração e Empreendedorismo 30 h/a
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Engenharia Econômica e Custos 30 h/a
Máquinas de Fluxo 60 h/a
Trabalho de Conclusão de Curso II 150 h/a
Atividades complementares 200 h/a

OPTATIVAS
Libras-Língua Brasileira de Sinais 30 h/a
Gestão de Materiais 30 h/a
Processos Tecnológicos Regionais 30 h/a
Avaliação Aspectos e Impactos Ambientais 30 h/a
Controle e Planejamento Energético 30 h/a
Controle Estatístico da Qualidade 30 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3620 HORAS

É necessário destacar ainda que o item "9.3 EMENTÁRIO" do Projeto Pedagógico Curso de Engenharia Mecânica
contempla a ementa, bibliografia básica e bibliografia complementar das disciplinas (fls. 26-v a 44).

Da fundamentação legal, é possível citar:- Decreto n.º 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que "Regula o
exercício das profissões de engenheiro, de arquitetoe de agrimensor";
- Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que "regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências";
-  Resolução  n.º  218,  de  29  de  junho  de  1973,  que  "Discrimina  atividades  das  diferentes  modalidades
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia";
- Resolução n.º 473, de 26 de novembro de 2002, que "Institui a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema
Confea/Crea e dá outras providências";
-  Portaria  Normativa  nº  23,  de  21  de  dezembro  de  2017,  que  "Dispõe  sobre  o  fluxo  dos  processos  de
credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos";
- Decisão de Plenário n.º 153, de 1º de abril de 2009, que dispõe sobre "Cadastramento de cursos reconhecidos
de acordo com a Portaria Normativa - MEC nº 40, de 2007";
-  Resolução  n.º  1.073,  de  19  de  abril  de  2016,  que  "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".

Diante  do exposto,  e  para  que  a  Comissão de  Educação  e  Atribuição Profissional  -  CEAP realize  a  devida
instrução, são necessárias algumas considerações a respeito da presente solicitação:
-  Considerando  que  o  cadastramento  individual  do  curso  foi  formalizado  por  meio  do  preenchimento  do
Formulário B constante do "Regulamento para o cadastramento das instituições de ensino e de seus cursos e
para a atribuição de títulos, atividades e campos de atuação profissionais" (Anexo II da Resolução n.º 1.073, de
19 de abril de 2016);
- Considerando que o pedido de reconhecimento do curso foi protocolado dentro do prazo e não foi decidido até
a data da conclusão da 1ª turma;
- Considerando que os diplomas foram expedidos e registrados de acordo com o art. 101 da Portaria Normativa
nº 23, de 2017;
-  Considerando  que  as  informações  do  Formulário  B  foram  comprovadas  mediante  a  apresentação  da
documentação pertinente;
- Considerando que o título de "Engenheiro(a) Mecânico(a) " (código 131-08-00) se encontra inserido na Tabela
de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea (anexo da Resolução n.º 473/2002);
- Considerando que a instituição de ensino interessada já possui o seu cadastramento junto ao Crea-PR;
- Considerando todas as competências que a CEAP possui, conforme o Anexo II da Resolução nº 1.073, de 19
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de abril de 2016, o Regimento Interno do Crea-PR e o seu próprio Regulamento.
SUGESTÃO DE VOTO - CONSELHEIRO
Data Folha Descrição
11/10/2018

A  Comissão  de  Educação  e  Atribuição  Profissional  -  CEAP  sugere  à  Câmara  Especializada  de  Engenharia
Mecânica e Metalúrgica - CEEMM:
1. Deferir a solicitação de cadastramento provisório do curso de Engenharia Mecânica, ofertado pela instituição
de ensino denominada Faculdade Educacional de Araucária, em Araucária.
2. Conceder aos egressos cujos diplomas foram expedidos e registrados de acordo com o art. 101 da Portaria
Normativa nº 23, de 2017, o título de "Engenheiro(a) Mecânico(a) " (código 131-08-00) e atribuições de acordo
com o Art.  7º da Lei  n.º 5.194/1966, atividades de acordo com o Art.  5º da Resolução n.º 1.073/2016 e
competências de acordo com o Art. 12 da Resolução n.º 218/1973.
3. Informar a instituição de ensino que o cadastramento provisório é renovável anualmente e somente aplica-se
aos egressos cujos diplomas foram expedidos e registrados de acordo com o art. 101 da Portaria Normativa nº
23, de 2017. Além disso, solicitar que seja apresentado o ato regulatório (reconhecimento de curso) expedido
pelo sistema oficial de ensino brasileiro e publicado na imprensa oficial.
4. Autorizar o deferimento administrativo de registro profissional, desde que tais solicitações estejam de acordo
com a Legislação  e  os procedimentos vigentes,  devendo ser  verificada a  compatibilidade  entre  o  histórico
escolar do requerente e as disciplinas e respectivas cargas horárias apresentadas ao longo deste documento, de
forma que TODAS estejam contempladas e que não se tenha divergência de qualquer espécie.
5. Encaminhar ao Plenário do Crea-PR para aprovação.

Decide

VOTO:
1. Pelo deferimento da solicitação de cadastramento provisório do curso de Engenharia Mecânica, ofertado pela
instituição de ensino denominada Faculdade Educacional de Araucária, em Araucária.
2. Conceder aos egressos cujos diplomas foram expedidos e registrados de acordo com o art. 101 da Portaria
Normativa nº 23, de 2017, o título de "Engenheiro(a) Mecânico(a) " (código 131-08-00) e atribuições de acordo
com o Art.  7º da Lei  n.º 5.194/1966, atividades de acordo com o Art.  5º da Resolução n.º 1.073/2016 e
competências de acordo com o Art. 12 da Resolução n.º 218/1973.
3. Informar a instituição de ensino que o cadastramento provisório é renovável anualmente e somente aplica-se
aos egressos cujos diplomas foram expedidos e registrados de acordo com o art. 101 da Portaria Normativa nº
23, de 2017. Além disso, solicitar que seja apresentado o ato regulatório (reconhecimento de curso) expedido
pelo sistema oficial de ensino brasileiro e publicado na imprensa oficial.
4. Autorizar o deferimento administrativo de registro profissional, desde que tais solicitações estejam de acordo
com a Legislação  e  os procedimentos vigentes,  devendo ser  verificada a  compatibilidade  entre  o  histórico
escolar do requerente e as disciplinas e respectivas cargas horárias apresentadas ao longo deste documento, de
forma que TODAS estejam contempladas e que não se tenha divergência de qualquer espécie.
5. Encaminhar ao Plenário do Crea-PR para aprovação.

Votaram  favoravelmente  os  Senhores  Conselheiros  AUGUSTO  BRANDINI  NETO,  AYRTON
PONTES, CANDIDO NATALIO MALAGUIDO, DOUGLAS MOELLER DIENER, EDSON LUIZ BELIDO,
REGIS  LANDI  TAMBASCO  GLORIA,  HARRY  KORMAN,  JOÃO  CARLOS  MOTTI,  LESSANDRO
FORNARI, MARCELO ZAN, MATHEUS PEREIRA RAMOS e ELMAR PESSOA SILVA.

Cientifique-se e cumpra-se.
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Curitiba, 23 de Janeiro de 2019.

ENGENHEIRO MECANICO MARCELO ZAN
CREA-PR-22139/D
COORDENADOR


