SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA
COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA INDUSTRIAL - CCEEI
Programa de Trabalho - Exercício 2021
Tema
Item (art. 2º do Anexo II da Resolução
nº 1.012/2005)

1

I - Exercício e atribuições
profissionais

Ação Priorizada

Educação a Distância - EaD
(Anexo da Portaria nº 43/2021 08/02/2021 - Deliberação CEEP
150/2021)
(conforme Deliberação CEAP nº
211/2019)

Objetivo da Ação

Resultado da Ação

a) Mapeamentos dos cursos ofertados na modalidade
EaD por instituições sediadas em sua circunscrição

Relação dos cursos EaD da modalidade da
coordenadoria ofertados por instituições sediadas na
circunscrição do respectivo Crea, contendo as
seguintes informações: Unidade da Federação,
Instituição de Ensino e Curso

b) Mapeamentos dos pólos existentes em sua
circunscrição, verificando a sua infraestrutura:
laboratórios, biblioteca, tutores, entre outros

Relação dos pólos existentes na circunscrição do
respetivo Crea que possua cursos EaD da modalidade
da coordenadoria, com as seguintes informações:
Unidade da Federação, Pólo, Curso e infraestrutura.

c) Trabalho de cadastramento dos cursos

d) Avaliação do INEP sobre os cursos da modalidade
EaD

2

I - Exercício e atribuições
profissionais

Análise Curricular sob a ótica das
Novas Diretrizes Curriculares de
Engenharia (DCNs)
(Anexo da Portaria nº 43/2021 08/02/2021 - Deliberação CEEP
150/2021)
(conforme Deliberação CEAP nº
211/2019)
Para: CCEAGRI, CCEEC, CCEEE,
CCEEI, CCEEQ, e CCEGEM

Relação referente ao cadastramento de cursos EaD da
modalidade da coordenadoria, contendo as seguintes
informações: Unidade da Federação,
Processo/Protocolo, Instituição de Ensino, Curso,
Até a 3ª reunião de 2021 da
Título , Código da Resolução nº 473/2002, Decisão do
coordenadoria
Plenário, Decisão da Câmara, Autorização (Curso),
Reconhecimento (Curso), Credenciamento
(Instituição).
Relação dos cursos EaD da modalidade da
coordenadoria e repectivas avaliações, contendo as
seguintes informações: Unidade da Federação,
Instituição de Ensino ou Pólo, curso e avaliações
(índices CC, CPC e Enade)

e) Levantamento das principais diferenças na
metodologia de análise de cursos EaD

Descrição sobre as principais diferenças ou não entre
os Creas da metodologia de análise de cursos EaD.

f) Sugestão de ações e procedimentos na análise
curricular em EaD

Sugestão de procedimentos unificados em todos os
Creas para análise curricular de cursos Ead da
modalidade da coordenadoria

Relação dos cursos ofertados da modalidade da
coordenadoria, por instituições sediadas na
circunscrição do respectivo Crea, já adaptados ou em
a) Mapeamentos dos cursos ofertados já adaptados ou adaptação às novas DCNs da Engenharia (Resolução
em adaptação às novas DCNs da Engenharia
nº 2, de 24 de abril de 2019, que institui as DCNs do
Curso de Graduação em Engenharia), contendo as
seguintes informações: Unidade da Federação,
Instituição de Ensino e Curso.
b) Levantamento das principais diferenças e
dificuldades na análise dos projetos pedagógicos

Descrição sobre as principais diferenças ou não entre
os Creas e suas dificuldades na análise dos projetos
pedagógicos dos cursos adaptados às novas DCNs da
Engenharia

c) Sugestão de metodologia para análise dos projetos
pedagógicos

Sugestão de metodologia unificada em todos os Creas
para análise dos projetos pedagógicos dos cursos da
modalidade da coordenadoria adaptados às novas
DCNs da Engenharia

1

Prazo para Execução

Até a 3ª reunião de 2021 da
coordenadoria

Coordenação
Crea

Equipe
Creas

Crea-MG

Crea-CE; CreaES; Crea-PR

Crea-RS

Todos
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Prazo para Execução

Coordenação
Crea

Manifestação das Coordenadorias de Câmaras
Especializadas dos Creas para apresentar um breve
preâmbulo sobre cada grupo/modalidade para fazer
parte do trabalho de levantamento dos títulos
profissionais do Sistema Confea/Crea

Até a 3ª reunião de 2021 da
coordenadoria

Crea-SC

Crea-RJ; CreaGO

Apresentar um levantamento do funcionamento das
câmaras especializadas regionais e de comissão de
ética no decorrer da pandemia Covid 19.

Apresentar, mediante proposta da Coordenadoria,
metodologia de fiscalização durante a pandemia,
usando como exemplo os procedimentos e iniciativas
que foram adotados nos regionais em 2020.

Até a 3ª reunião de 2021 da
coordenadoria

Crea-PR

Todos

Elaborar novas diretrizes para a fiscalização em
atendimento aos Acórdãos dos órgãos de controle.

Elaborar proposta com novas diretrizes para a
Até a 3ª reunião de 2021 da
fiscalização em atendimento aos Acórdãos dos órgãos
coordenadoria
de controle.

Crea-SP

Crea-RR; CreaMA; Crea-RN;

III - Verificação e fiscalização do
(Anexo da Portaria nº 43/2021 exercício e atividades profissionais

Ampliar o portifólio de normas técnicas da ABNT,
citadas em legislação federal, fornecidas gratuitamente
conforme escopo do Contrato nº 189/2020, conforme
formulário em anexo

Elaborar , conforme formulario fornecido pela GRI,
lista de normas técnicas ABNT citadas em legislaçao
federal para ampliar o portifólio de normas da ABNT
fornecidas gratuimente.

Até a 4ª reunião de 2021 da
coordenadoria

Crea-MG

Crea-DF; CreaSC;

Fiscalização do Acordo entre o
Mercado Livre e o Confea
III - Verificação e fiscalização do
(Anexo da Portaria nº 43/2021 exercício e atividades profissionais
08/02/2021 - Deliberação CEEP
150/2021)

Ampliar a atuação do Sistema Confea/Crea como
agente fiscalizador da plataforma Mercado Livre, no
tocante à venda de instrumentos lesivos à Engenharia,
Agronomia e Geociências, nos termos do Acordo de
Cooperação Técnica nº 4/2020, por meio de
formulário específico, em anexo.

Fluxo contínuo, conforme
identificação de
acontecimentos

Crea-CE

Crea-RR;

Ação Priorizada

Objetivo da Ação

Preâmbulo sobre cada
grupo/modalidade dos títulos
profissionais do Sistema Confea/Crea
(Conforme Decisão Plenária PL1062/2019, de 08/07/19 - Deliberação
CEEP 150/2021)
Obs.: Para as Coordenadorias que ainda
não cumpriram a PL-1.062/2019

Apresentar um breve preâmbulo sobre cada
grupo/modalidade para fazer parte do trabalho de
levantamento dos titulos profissionais do Sistema
Confea/Crea, contendo:
1) apresentação da modalidade e suas características;
2) áreas de atuação;
3) principais títulos profissionais;
4) outras breves informações consideradas relevantes.

4

Levantamento do funcionamento das
câmaras especializadas regionais e de
comissão de ética no decorrer da
III - Verificação e fiscalização do
pandemia Covid 19
exercício e atividades profissionais
(Anexo da Portaria nº 43/2021 08/02/2021 - Deliberação CEEP
150/2021)

5

Apresentar Plano Anual de
Fiscalização de acordo com as
III - Verificação e fiscalização do diretrizes.
exercício e atividades profissionais (Anexo da Portaria nº 43/2021 08/02/2021 - Deliberação CEEP
150/2021)

6

3

I - Exercício e atribuições
profissionais

Levantamento de normas técnicas da
ABNT citadas em legislação federal
08/02/2021 - Deliberação CEEP
150/2021)

7

Resultado da Ação

2

Equipe
Creas
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Ação Priorizada

Objetivo da Ação

8

I - Exercício e atribuições
profissionais
II - Registro de Profissionais e de
Pessoas Jurídicas
III - Verificação e fiscalização do
exercício e atividades profissionais
IV - Responsabilidade Técnica
Ética Profissional

Manifestação acerca de atos do Poder
Legislativo da respectiva modalidade a
ser fornecida pelo Confea
(Anexo da Portaria nº 43/2021 08/02/2021 - Deliberação CEEP
150/2021)

Ampliar a participação dos profissionais do Sistema
Confea/Crea nas audiências públicas de Projetos de
Leis de interesse das Engenharias, Agronomia e
Geociências, buscando consolidar uma Agenda
Parlamentar de Projetos de Leis Prioritários do Confea

9

I - Exercício e atribuições
profissionais
II - Registro de Profissionais e de
Pessoas Jurídicas
III - Verificação e fiscalização do
exercício e atividades profissionais
IV - Responsabilidade Técnica
Ética Profissional

Parcerias e representações com órgãos
do poder executivo, a exemplo dos
Ministérios
(Anexo da Portaria nº 43/2021 08/02/2021 - Deliberação CEEP
150/2021)

Ampliar a atuação do Sistema Confea/Crea como
órgão auxiliar das políticas públicas do governo
federal, por meio de Acordos de Cooperação Técnica
e indicações de especialistas para participações nos
Comitês / Grupos de Estudos temáticos dos
Ministérios, nos termos da Portaria nº 9 de 2020.

Coordenação
Crea

Equipe
Creas

1. Elencar por meio de proposta os Projetos de Lei
prioritários (temáticos) em tramitação,
disponibilizados pelo Confea.
Após à disponibilização dos
2. Indicar, por meio de propostas, profissionais com
Projetos de Lei pelo Confea
respectivos currículos visando representar o CONFEA
no Poder Legislativo, nos assuntos da respectiva
coordenadoria.

Crea-PE

Crea-SE; CreaGO; Crea-AM;
Crea-TO; CreaMG

Elaborar, por meio de propostas, minutas de Acordos
de Cooperação Técnica e também de indicações de
especialistas para participações nos Comitês / Grupos
de Estudos temáticos dos Ministérios, nos termos da
Portaria 9 de 2020.

Crea-PE

Crea-SE; CreaGO; Crea-AM;
Crea-TO; CreaMG

Resultado da Ação

3

Prazo para Execução

Até a 3ª reunião de 2021 da
coordenadoria

