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Organização dos Títulos Profissionais 
 

Resolução 473/2002 
 

 Institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea  
e dá outras providências. 
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3 GRUPOS:  
Engenharias (Grupo 1) 
Agronomia (Grupo 3) 
Especiais (Grupo 4) 
 

8 MODALIDADES: 
 Do grupo 1:  

a) Civil 
b) Elétrica 
c) Mecânica e Metalurgia 
d) Química 
e) Geologia e Minas 
f) Agrimensura 
 

 Do grupo 3: 
a) Agronomia 

 
 Do grupo 4 

a) Eng. Seg. do Trabalho 
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PREÂMBULOS 
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PREÂMBULOS 
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PREÂMBULOS 
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Decisão Normativa 69/2001 
 

 Imperícia: Profissional que desempenha atividades para as 

quais não possua conhecimento técnico, embora tenha atribuição. 

 

 

 

PREÂMBULOS 
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ATIVIDADES   
E 

ATRIBUIÇÕES 
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Art. 1º- As profissões de engenheiro e engenheiro-agrônomo são 
caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano 
que importem na realização dos seguintes empreendimentos: 

 
a) aproveitamento e utilização de recursos naturais; 

 
b) meios de locomoção e comunicações; 
 
c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos 

seus aspectos técnicos e artísticos; 
 
d) instalações e meios de acesso a costas, cursos, e massas de água e 

extensões terrestres; 
 
e) desenvolvimento industrial e agropecuário. 

Lei 5.194/1966  
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Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro e do 
engenheiro-agrônomo consistem em: 
 
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, 

paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;  
 
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, 
estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da 
produção industrial e agropecuária;  
 
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 
divulgação técnica;  
 
d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;  
 
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;  
 

Lei 5.194/1966  
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Lei Federal 5.194/1966 

 

Art. 7º ...............: 
 
f) direção de obras e serviços técnicos;  
 
g) execução de obras e serviços técnicos;  
 
h) produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária.  
 
Parágrafo único. Os engenheiros e engenheiros-agrônomos poderão exercer 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
 se inclua no âmbito de suas profissões. 

Lei 5.194/1966  
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Art. 27 - São atribuições do Conselho Federal: 
 
a) ............; 

 
b) ............; 
 
c) ............; 
 
d) ............; 
 
e).............; 
 
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e 
execução da presente Lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os casos 
omissos; 
 
g) .............; 

Lei 5.194/1966  
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- Resolução 218/1973 - Discrimina atividades das diferentes modalidades 

profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia  

Art. 1º. Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às 
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 
superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: (1 a 18) 

 
 
Art. 2º ao 24 - Compete ao ............: 

 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a .......campos de atuação). 

 
Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe 

competem, pelas características de seu currículo escolar, consideradas em cada 
caso, apenas, as disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo 
outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação, na mesma 
modalidade. 
 
Parágrafo único - Serão discriminadas no registro profissional as atividades 
constantes desta Resolução. 
 
 

 

Resolução 218/73 
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- Resolução 1007/2003 - Dispõe sobre o registro de profissionais, aprova 

os modelos e os critérios para expedição de 
Carteira de Identidade Profissional e dá outras 
providências.  

- Art. 11. A câmara especializada competente atribuirá o título, as 
atividades e as competências profissionais em função da análise 
da qualificação acadêmica do portador de diploma ou certificado, de 
acordo com os procedimentos e os critérios estabelecidos em 
resolução específica  
 

Resolução 1007/03 
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REFLEXÃO 

• 213 ESCOLAS DE AGRONOMIA  

•11 ESCOLAS DE AGRONOMIA  

No Brasil ... 

2009 

1951 

2015 
PRÓXIMO DE 400 



RESOLUÇÃO 
ATRIBUIÇÕES E CAMPOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

PREMISSAS 

Atribuições e atividades profissionais: 

• Estão dispostas nas Leis, Decretos e Decretos Leis; 

• Constituem-se em direito coletivo das profissões; 

 

 As Profissões diferem-se entre si pelos campos de atuação profissional; 

 
 O registro profissional habilita o profissional a exercer suas atribuições; 
 
 Os campos de atuação podem eventualmente vincularem-se às 

características curriculares de formação profissional; 
 

 A mobilidade de campos de atuação profissional deve ser restrita à 
mesma modalidade profissional e, por conseguinte, ao mesmo nível de 
formação; 



RESOLUÇÃO 
ATRIBUIÇÕES E CAMPOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

PREMISSAS 

 
O grau de conhecimento e de retenção do currículo escolar se 

alteram significativamente após a graduação; 
 
 A certificação dos conteúdos de aprendizagem prestam-se 

razoavelmente bem para tipificar a imperícia, em eventuais 
investigações de responsabilidade ética, cível ou criminal. 
 

 As Câmaras Especializadas possuem discricionariedade para 
definir o campo de atuação dos seus profissionais; 

 
 As Coordenadorias Nacionais das Câmaras Especializadas são 

órgãos competentes para harmonizar os procedimentos das 
Câmaras Especializadas; 

 
 



MUITO 

OBRIGADO 
Eng. Agr. Celso Roberto Ritter 

ritter@crea-pr.org.br 

(41) 3350-6943 

www.crea-pr.org.br 
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Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; 

extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

Lei 5.194/1966  
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Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE 
FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: 

 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de 
transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, 
barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus 
serviços afins e correlatos. 

Lei 5.194/1966  

Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO 
MECÂNICO E DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE 
ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO 
INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: 
 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a processos mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e 
mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos automotores; 
sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de 
refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos. 


