
 

 

23º FORUM DE DOCENTES 

Memória do Painel da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE)  

Sala CEEE 

22/09/2016 14:00 

 

Coordenação: Conselheiro Fauzi Geraix Filho 

Assessoria Técnica: Leonardo Cesar Marçal Mathias 

 

Abertura do Painel 

Comentários: A abertura dos trabalhos foi feita pelo Conselheiro Fauzi, na condição de 

Coordenador da CEEE, e a Conselheira Ana Cristina, na condição de Coordenadora da CEAP, 

que compuseram a mesa, saudando os presentes. Após a abertura, foi desfeita a mesa e o 

Coordenador Fauzi passou à palavra à assessoria técnica para condução dos trabalhos, 

sugerindo que a ênfase das discussões de cada item se desse em conformidade com o 

interesse e a participação dos presentes. 

A assessoria técnica tentou projetar algumas legislações pertinentes aos temas discutidos, 

porém, foi informado que não havia acesso à internet disponível naquele local, 

impossibilitando a navegação na rede. 

 

Atribuições Profissionais 

Para o item envolvendo Atribuições Profissionais, que ocupou a grande maioria do tempo 

previsto no painel, foi apresentado um contexto histórico sobre a regulamentação das 

profissões, passando pelo Decreto nº 23.569/1933 e pela Lei nº 5.194/1966. 

Foi abordada normatização pelo Confea para o campo de atuação de atribuições envolvendo 

as diversas formações relacionadas à Câmara Especializada de Engenharia Elétrica: artigo 8º 

(eletrotécnica) e artigo 9º (eletrônica / telecomunicações) da Resolução nº 218, Resolução nº 

380 (computação), Resolução nº 427 (controle e automação) e Resolução nº 1.076 (energia). 

Foi abordada a ideologia proposta Resolução nº 1.010, as dificuldades de sistematização da 

Matriz do Conhecimento e as sucessivas suspensões de aplicabilidade, além de explanações 

envolvendo a nova Resolução nº 1.076, abordada no período da manhã pelo Superintendente 

do Crea-PR. 

Foi abordada a diferença entre registro (Resolução nº 1.070) e cadastro (Resolução nº 1.073) 

de instituições de ensino e cursos afetos ao Sistema Confea/Crea. 

Foi abordada a Deliberação nº 39/2014 da CEEE envolvendo critérios de disciplinas e cargas 

horárias que possibilitam a extensão de atribuições aos profissionais da modalidade dos 

artigos 8º e 9º supracitados. 

Foi abordada a incompetência do Sistema Confea/Crea nas atuações junto às instituições de 

ensino e aos órgãos reguladores do sistema educacional, tendo em vista a falta de previsão 

legal que permitisse ações tanto para criação de cursos, quanto para os devidos 

reconhecimentos. 



 

 

Foi abordada a questão envolvendo EaD, em particular a Decisão Plenária do Confea PL-

0982/2002 que “Orienta os Creas a procederem o cadastramento das instituições de ensino 

que oferecem cursos de educação a distância – EAD.”. 

Foi realizada discussão no momento dos debates junto aos presentes, com os devidos 

esclarecimentos que se fizeram necessários. 

Fiscalização das atividades desenvolvidas pelos Docentes 

 

Para o item envolvendo Fiscalização das atividades desenvolvidas pelos Docentes, foi 

apresentado o Decreto nº 5.773/2006 que, no artigo 69 prevê que “O exercício de atividade 

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

regulamentação profissional.”. 

Foi abordada a discussão envolvendo até que ponto pode se definir o que seria ‘atividade 

docente’, esclarecendo que a CEEE, por meio de sua Deliberação nº 37/2016, definiu 

posicionamento que sempre que houver necessidade de responsabilidade técnica junto a 

terceiros pela atividade desenvolvida, o Crea-PR deve atuar exigindo a devida ART. 

Foi esclarecido que essa ação de fiscalização está em fase de planejamento interno no Crea-

PR e deverá ocorrer nos próximos meses. 

Foi realizada discussão no momento dos debates junto aos presentes, com os devidos 

esclarecimentos que se fizeram necessários. 

Não houve elaboração de propostas. 

Encerramento 

Às 17h, o Coordenador Fauzi agradece a presença de todos, em particular da Coordenadora 

da CEAP, enaltecendo os trabalhos realizados durante o período tarde, declarando encerrado 

o painel. 

 


