
 

 

23º FORUM DE DOCENTES 

 

Memória do Painel da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica   

Sala CEEMM 

22/09/2016 14:00 

 

Coordenação: Conselheiro Eng. Mec. Carlos Alberto Bueno Rego 

Assessoria Técnica: Eng. Mec. Rodrigo Fernando Munhoz 

 

2. OBJETIVO DO EVENTO: 

Exposição e diálogo com os Coordenadores de curso sobre os temas da programação com 

vistas a melhor atender os objetivos institucionais do sistema CONFEA CREA 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Abertura do Painel; Comentários: Atribuições Profissionais Comentários: Legislação do 

Sistema; Profissional (incluindo a Resolução. 1073/16); Análise Curricular; Ensino na 

modalidade EaD; Sombreamento; Fiscalização das atividades desenvolvidas pelos Docentes; 

Interrupção do Registro Profissional por docentes; Atividades técnicas desenvolvidas por 

docentes; Sessão de perguntas e respostas; Discussão e  Encerramento 

 

4. Conclusão 

 

a) Foram levantadas muitas dúvidas quanto à aplicabilidade da Resolução n. 1.073/2016, 

especialmente no tocante à extensão de atribuições: tipos de cursos; possibilidade de 

utilização de disciplinas cursadas isoladamente; questões envolvendo cargas horárias (mesma 

duração da disciplina em curso normal?) 

 

b) Reclamação da falta de Conselheiros no CREA PR com título de "Engenheiro de Produção". 

Foram apresentados aos presentes os mecanismos de participação dos profissionais no 

Sistema CONFEA/CREA inclusive com o incentivo ao registro de Instituições de Ensino e maior 

participação dos profissionais nas entidades de classe 

c) Reclamação da falta de fiscalização do quadro funcional de empresas. Houve a explanação 

sobre as ações de fiscalização do CREA PR 

d) Solicitações de Palestras nas Instituições com vistas à explanação do Sistema CONFEA/CREA 

e) Solicitações de visitação às Instituições de Ensino com vistas ao diálogo e explanação sobre 

ensino EAD 

f) Explanação sobre a necessidade de maior "foco" na criação de cursos com o objetivo de 

tornar clara a área de atuação dos futuros profissionais e suas atribuições 



 

 

g) Problemas financeiros envolvendo mensalidades diferenciadas dos cursos de Engenharia 

Mecânica e Engenharia de Produção e a impossibilidade de que os alunos cursem juntos as 

disciplinas do nivel básico 

 

Encerramento 

 

Às 17h, o Cons. Eng. Mec. João Carlos Motti agradece a presença de todos, enaltecendo os 

trabalhos realizados durante o período da tarde, declarando encerrado o painel. 


