
Resolução nº 1073, de 19 de abril de 2016 
(Publicada no D.O.U. de 22 de abril de 2016 – Seção 1, págs. 245 a 249)

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.
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- Cursos regulares de formação profissional nos níveis
discriminados nos Art. 3º deverão ser cadastrados nos Creas
para efeito de atribuições, títulos, atividades, competências e
campos de atuação profissionais.

- As atividades profissionais poderão ser atribuídas de forma
integral ou parcial, em seu conjunto ou separadamente,
mediante análise do currículo escolar e do projeto pedagógico
do curso de formação do profissional, observado o disposto nas
leis, nos decretos e nos normativos do Confea, em vigor, que
tratam do assunto.

- O título profissional será atribuído pelo Crea em conformidade
com a Tabela de Títulos do Confea.
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- A extensão da atribuição inicial de atividades, de competências
e de campo de atuação profissional será concedida dependendo
de decisão favorável das câmaras especializadas competentes
do Crea da circunscrição na qual se encontra estabelecida a
instituição de ensino ou a sede do campus avançado, conforme
o caso.

- A extensão de atribuições é permitida entre modalidades do
mesmo grupo profissional (de um grupo profissional para o outro
é permitida somente no caso dos cursos stricto sensu).

- É vedada a alteração do título profissional inicial em função
exclusivamente de extensão de atribuição.
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Resultados alcançados:

- 66 IES diferentes estiveram representadas;

- 90 apontamentos/questionamentos/propostas;

- 148 avaliações respondidas:
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APONTAMENTOS



Resolução nº 1073/2016 - Apontamentos

Artigo Descrição Apontamento

Art. 3º

Para efeito da atribuição de
atividades, de competências e de
campos de atuação profissionais para
os diplomados no âmbito das
profissões fiscalizadas pelo Sistema
Confea/Crea, consideram-se os níveis
de formação profissional, a saber: (...)
V – pós-graduação lato sensu
(especialização);

Embora sejam cursos de pós-
graduação lato sensu, o MBA
(Master of Business
Administration) é destinado a
administradores e executores das
áreas de gestão de empresas e
gestão de projetos. Portanto, não
se enquadram na Resolução.
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Artigo Descrição Apontamento

Art. 3º,

§§§§1º

Os cursos regulares de formação
profissional nos níveis discriminados
nos incisos deste artigo deverão ser
registrados e cadastrados nos
Creas para efeito de atribuições,
títulos, atividades, competências e
campos de atuação profissionais.

Dificuldade na obtenção do
cadastramento de cursos de pós-
graduação lato sensu
(especialização) e pós-graduação
stricto sensu (mestrado ou
doutorado), tendo em vista o real
objetivo de tais cursos, que é a
especialização do conhecimento
em áreas de formação
específicas.



Artigo Descrição Apontamento

Art. 5º

Aos profissionais registrados nos
Creas são atribuídas as atividades
profissionais estipuladas nas leis e
nos decretos regulamentadores das
respectivas profissões, acrescidas
das atividades profissionais
previstas nas resoluções do
Confea, em vigor, que dispõem
sobre o assunto.

A atribuição inicial de atividades
profissionais deve respeitar o
estipulado nas leis e nos decretos
regulamentadores das
respectivas profissões,
acrescidas das previstas nas
resoluções do Confea (como é o
caso da Resolução nº
1073/2016).
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Artigo Descrição Apontamento 

Art. 5º, 

§1º

Para efeito de fiscalização do
exercício profissional dos profissionais
registrados nos Creas, ficam
designadas as seguintes atividades
profissionais: (18 atividades)

Possibilidade de interpretação
subjetiva da “Atividade 13 –
Produção técnica e
especializada”; Utilização de
descritivo inadequado para a
“Atividade 18 – Execução de
desenho técnico”.

Existência de docentes que
ministram determinadas
disciplinas sem ter cursado
durante as suas respectivas
graduações.

Resolução nº 1073/2016 - Apontamentos



Resolução nº 1073/2016 - Apontamentos

Artigo Descrição Apontamento

Art. 5º, 

§§§§2º

As atividades profissionais
designadas no § 1º poderão ser
atribuídas de forma integral ou
parcial, em seu conjunto ou
separadamente, mediante análise do
currículo escolar e do projeto
pedagógico do curso de formação do
profissional, observado o disposto
nas leis, nos decretos e nos
normativos do Confea, em vigor, que
tratam do assunto.

Possibilidade da Instituição de
Ensino ser acionada judicialmente
por egressos que tinham uma
determinada expectativa de
atribuições ao ingressarem no
curso.

Possibilidade de restrição de
atividades profissionais, sendo
observado o disposto nas leis, nos
decretos e nos normativos do
Confea, em vigor, que tratam do
assunto.



Artigo Descrição Apontamento

Art. 5º, 

§§§§2º

As atividades profissionais
designadas no § 1º poderão ser
atribuídas de forma integral ou
parcial, em seu conjunto ou
separadamente, mediante análise do
currículo escolar e do projeto
pedagógico do curso de formação do
profissional, observado o disposto
nas leis, nos decretos e nos
normativos do Confea, em vigor, que
tratam do assunto.

É dever da instituição de ensino e
da respectiva coordenação de curso
esclarecer aos alunos exatamente
quais serão as atividades
profissionais que poderão
desempenhar como egressos,
observado o disposto nas leis, nos
decretos e nos normativos do
Confea, em vigor.

Via de regra, os projetos
pedagógicos de curso visam
atender ao disposto na Lei nº
5194/1966.
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Artigo Descrição Apontamento

Art. 6º

A atribuição inicial de campo de
atuação profissional se dá a partir do
contido nas leis e nos decretos
regulamentadores das respectivas
profissões, acrescida do previsto nos
normativos do Confea, em vigor, que
tratam do assunto.

Possibilidade de restrição de campo
de atuação profissional, sendo
observado o disposto nas leis, nos
decretos e nos normativos do
Confea, em vigor, que tratam do
assunto.
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Artigo Descrição Apontamento

Art. 7º

A extensão da atribuição inicial de atividades,
de competências e de campo de atuação
profissional no âmbito das profissões
fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será
concedida pelo Crea aos profissionais
registrados adimplentes, mediante análise do
projeto pedagógico de curso comprovadamente
regular, junto ao sistema oficial de ensino
brasileiro, nos níveis de formação profissional
discriminados no art. 3º, cursados com
aproveitamento, e por suplementação curricular
comprovadamente regular, dependendo de
decisão favorável das câmaras especializadas
pertinentes à atribuição requerida.

A extensão da atribuição
inicial de atividades, de
competências e de
campo de atuação
profissional é possível,
porém sempre no âmbito
dos níveis de formação
profissional discriminados
no art. 3º.
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Artigo Descrição Apontamento

Art. 7º

A extensão da atribuição inicial de atividades,
de competências e de campo de atuação
profissional no âmbito das profissões
fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será
concedida pelo Crea aos profissionais
registrados adimplentes, mediante análise do
projeto pedagógico de curso comprovadamente
regular, junto ao sistema oficial de ensino
brasileiro, nos níveis de formação profissional
discriminados no art. 3º, cursados com
aproveitamento, e por suplementação curricular
comprovadamente regular, dependendo de
decisão favorável das câmaras especializadas
pertinentes à atribuição requerida.

No caso de cursos de
pós-graduação cuja
análise não leve ao
deferimento da extensão
da atribuição inicial de
atividades, de
competências e de
campo de atuação
profissional, será possível
apenas a anotação do
respectivo curso na ficha
cadastral do profissional.
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QUESTIONAMENTOS
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Artigo Descrição Questionamento

Art. 5º,

§§§§2º

As atividades profissionais
designadas no § 1º poderão ser
atribuídas de forma integral ou
parcial, em seu conjunto ou
separadamente, mediante análise do
currículo escolar e do projeto
pedagógico do curso de formação do
profissional, observado o disposto nas
leis, nos decretos e nos normativos
do Confea, em vigor, que tratam do
assunto.

De que forma será realizada a
análise do projeto pedagógico de
cursos de pós-graduação lato
sensu (especialização) e stricto
sensu (mestrado ou doutorado)?



Artigo Descrição Questionamento

Art. 6º,

§§§§2º

As eventuais atribuições adicionais
obtidas na formação inicial e não
previstas no caput e no § 1º deste
artigo serão objeto de requerimento
do profissional e decorrerão de
análise do currículo escolar e do
projeto pedagógico do curso de
formação do profissional, a ser
realizada pelas câmaras
especializadas competentes
envolvidas.

Possibilidade de cursar disciplinas
durante a graduação e ter
atribuições estendidas?
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Artigo Descrição

Art. 7º

A extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de
campo de atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas
pelo Sistema Confea/Crea será concedida pelo Crea aos profissionais
registrados adimplentes, mediante análise do projeto pedagógico de
curso comprovadamente regular, junto ao sistema oficial de ensino
brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados no art. 3º,
cursados com aproveitamento, e por suplementação curricular
comprovadamente regular, dependendo de decisão favorável das
câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida.
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Artigo Questionamento

Art. 7º

A extensão de atribuições poderá ser concedida em casos em que o
curso de pós-graduação lato-sensu for realizado antes da conclusão
da graduação?

A Instituição de Ensino poderá ofertar disciplinas específicas com 
vistas à extensão da atribuição inicial de atividades, de competências 
e de campo de atuação profissional? 

De que forma será analisada a extensão da atribuição inicial de 
atividades, de competências e de campo de atuação profissional de 
solicitante que tenha concluído cursos de pós-graduação lato sensu 
(especialização) e pós-graduação stricto sensu (mestrado ou 
doutorado) no exterior?
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Artigo Questionamento

Art. 7º

Para a extensão da atribuição inicial de atividades, de competências
e de campo de atuação profissional, o que deve ser entendido como
“cursados com aproveitamento” e “por suplementação curricular
comprovadamente regular”?

Para a extensão da atribuição inicial de atividades, de competências
e de campo de atuação profissional, a suplementação curricular
necessariamente deverá ocorrer na mesma instituição de ensino em
que o profissional se graduou?

Para a extensão da atribuição inicial de atividades, de competências
e de campo de atuação profissional, é necessário que determinada
disciplina optativa esteja prevista no projeto pedagógico de curso?
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PROPOSTAS
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Artigo Descrição Proposta

Art. 1º

Estabelecer normas para a atribuição
de títulos, atividades, competências e
campos de atuação profissionais no
âmbito das profissões que, por força
de legislação federal
regulamentadora específica, forem
fiscalizadas pelo Sistema
Confea/Crea.

Estabelecimento de uma
padronização (pelo Confea) para
as fiscalizações efetuadas pelos
Creas, considerando que a
Resolução implica numa análise
mais criteriosa do histórico do
profissional.



Artigo Descrição Proposta

Art. 3º

Para efeito da atribuição de
atividades, de competências e de
campos de atuação profissionais
para os diplomados no âmbito das
profissões fiscalizadas pelo Sistema
Confea/Crea, consideram-se os
níveis de formação profissional, a
saber:
(...)
V – pós-graduação lato sensu
(especialização);

Adoção de critérios homogêneos
para a avaliação da qualidade de
cursos de pós-graduação lato
sensu pelo Crea-PR (por Decisão
de Plenário), diante da
inexistência de avaliação de
cursos pelo Sistema Confea/Crea
(como o CRO e CRM).
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Artigo Descrição Proposta

Art.

3º,§§§§1º

Os cursos regulares de formação
profissional nos níveis discriminados
nos incisos deste artigo deverão ser
registrados e cadastrados nos Creas
para efeito de atribuições, títulos,
atividades, competências e campos
de atuação profissionais.

Maior interação/aproximação
entre o Confea e o MEC,
objetivando maior harmonia entre
os sistemas educacional e
profissional
(ex.: títulos acadêmicos x títulos
profissionais).

Estabelecimento de uma política
orientativa do Crea-PR
especificamente voltada para
cursos ofertados na modalidade
ensino à distância – EaD.

Resolução nº 1073/2016 - PROPOSTAS
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Artigo Descrição Proposta

Art. 5º,

§§§§2º

As atividades profissionais
designadas no § 1º poderão ser
atribuídas de forma integral ou
parcial, em seu conjunto ou
separadamente, mediante análise do
currículo escolar e do projeto
pedagógico do curso de formação do
profissional, observado o disposto
nas leis, nos decretos e nos
normativos do Confea, em vigor, que
tratam do assunto.

Estabelecimento de critérios
mínimos (carga horária,
conteúdos programáticos, etc.)
para que as atividades
profissionais designadas no § 1º
sejam atribuídas de forma
integral.
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Artigo Descrição Proposta

Art. 7º

A extensão da atribuição inicial de
atividades, de competências e de campo de
atuação profissional no âmbito das
profissões fiscalizadas pelo Sistema
Confea/Crea será concedida pelo Crea aos
profissionais registrados adimplentes,
mediante análise do projeto pedagógico de
curso comprovadamente regular, junto ao
sistema oficial de ensino brasileiro, nos
níveis de formação profissional
discriminados no art. 3º, cursados com
aproveitamento, e por suplementação
curricular comprovadamente regular,
dependendo de decisão favorável das
câmaras especializadas pertinentes à
atribuição requerida.

Adoção de critérios de
avaliação com base nas
disposições existentes para
cursos de Engenharia de
Segurança do Trabalho e de
Georreferenciamento de
Imóveis Rurais (disciplinas
obrigatórias, optativas, carga
horária mínima, atividades
práticas mínimas, tempo de
duração etc.).
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Artigo Descrição Proposta

Art. 7º

A extensão da atribuição inicial de
atividades, de competências e de campo
de atuação profissional no âmbito das
profissões fiscalizadas pelo Sistema
Confea/Crea será concedida pelo Crea aos
profissionais registrados adimplentes,
mediante análise do projeto pedagógico de
curso comprovadamente regular, junto ao
sistema oficial de ensino brasileiro, nos
níveis de formação profissional
discriminados no art. 3º, cursados com
aproveitamento, e por suplementação
curricular comprovadamente regular,
dependendo de decisão favorável das
câmaras especializadas pertinentes à
atribuição requerida.

Definição de um rol de
“disciplinas raiz” (pré-
requisitos) necessárias para a
extensão de atribuições para
egressos de cursos de
especialização para técnico de
nível médio, pós-graduação
lato sensu (especialização),
pós-graduação stricto sensu
(mestrado ou doutorado) e
sequencial de formação
específica por campo de saber.



Artigo Descrição Proposta

Art. 7º,

§§§§1º

A concessão da extensão da
atribuição inicial de atividades e de
campo de atuação profissional no
âmbito das profissões fiscalizadas
pelo Sistema Confea/Crea será em
conformidade com a análise efetuada
pelas câmaras especializadas
competentes do Crea da circunscrição
na qual se encontra estabelecida a
instituição de ensino ou a sede do
campus avançado, conforme o caso.

Adoção de critérios homogêneos
pelas Câmaras Especializadas de
todos os Creas.
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Artigo Descrição Proposta

Art. 9º

O Crea deverá anotar as
características da formação do
profissional, com a correspondente
atribuição inicial de título, atividades e
campos de atuação para o exercício
profissional, levando em
consideração as disposições dos
artigos anteriores.

Implantação de melhorias no
Sistema de Informações
Confea/Crea – SIC a fim de
possibilitar que qualquer Crea
tenha condições de alterar o
respectivo registro do profissional
que tenham suas atribuições
estendidas (de TD para D).
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