
 

 

23º FORUM DE DOCENTES 

 

Memória do Painel da Câmara Especializada de Engenharia Civil 

Sala CEEC 

22/09/2016 14:00 

 

Coordenação: Conselheiros Itamir Montemezzo e Luiz Capraro 

Assessoria Técnica: Stella Christine Yuri Joo Gabatel 

 

14h00 - Abertura do Painel 

Comentários: Apresentados os temas a serem debatidos. 

O Coordenador Adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-PR, 

Conselheiro Luiz Capraro, expõe que o objetivo é ouvir os anseios dos participantes e 

coletar as informações para posterior encaminhamento. 

Atribuições Profissionais: Legislação do Sistema Profissional (incluindo a Resol. 1073/16) 

e Análise Curricular 

Comentários: Solicitada análise das Leis 6664/79 e 7399/85 quanto aos requisitos 

necessários para registro no Crea. 

Solicitada disponibilização de treinamento sobre a Resolução 1073/2016 aos 

Coordenadores de curso na plataforma EAD do Crea-PR. 

Solicitado apoio à implantação de exame de suficiência (foi informado que há proposta 

aprovada no Congresso Nacional de Profissionais - CNP a respeito). 

Participantes foram informados sobre o Portal da Educação do Crea-PR, disponível na 

página do Conselho na internet. 

Ensino na modalidade EaD 

Comentários: Houve manifestações contrárias à modalidade de ensino EaD. 

Sombreamento 

Comentários: Entendeu-se que o sombreamento passou a ser legalizado com a 

Resolução 1073/2016 do Confea, através das análises das Câmaras pertinentes. 

Fiscalização das atividades desenvolvidas pelos Docentes: Interrupção do Registro 

Profissional por docentes e Atividades técnicas desenvolvidas por docentes 

Comentários: Foi esclarecido que a fiscalização será referente às atividades 

profissionais que não são de docência. 

Os presentes concordam que, se o profissional prestou serviço técnico que 

caracterizou o exercício da profissão, cabe registro do profissional perante o Sistema e 

registro da respectiva ART. E que a interrupção do Registro Profissional por docente é 

cabível quando houver exclusivo exercício de atividade docente. 

O artigo 69 do Decreto 5773/2006 dispõe que o exercício de atividade docente na 

educação superior não se sujeita à inscrição do professor em órgão de regulamentação 

profissional.  

17h00 – Encerramento 

Entre os presentes encontravam-se o Superintendente Ritter, o Presidente da ABENC 

Nacional, Prof. Eng. Ladaga, e, na qualidade de Coordenador do curso de Engenharia 

Civil da PUC, o Presidente do Crea-PR Prof. Joel Kruger, além de Gerentes das 

Regionais do CREA-PR. 

Observação da Assessoria Técnica: Não foi disponibilizada conexão à internet na sala 

CEEC. 



 

 

 


